أحاديث الفقه وأصوهل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I wove the collars for the sacrificial animals
of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, then I
marked them and he - or I - put the collars
on their necks, and he sent them to the
Ka`bah and stayed at Madinah, and he was
not forbidden from anything which was
lawful for him (before sending them).

صىل اهلل عليه- فتلت قالئد هدي رسول اهلل

 ثم بعث-أو قدلتها-  ثم أشعرتها وقدلها-وسلم
 فما حرم عليه، وأقام باملدينة،بها إىل ابليت
ً
يشء اكن هل حال

**

785. Hadith:

: احلديث.785

ْ َ َ ََ ُ ََْ
ت قَلئِد هد ِي
 «فتل: قالت-ريض اهلل عنها- اعئشة
َُْ َْ
 ثم أشعرتها،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ِ
ُ ْ ََ د
َ ََ َ د
 وأقام، ثم بعث بها إىل ابليت،-أو قَّلتها- وقَّلها
ً
ٌ
.»يشء اكن هل ِحَل
 فما َح ُر َم عليه،باملدينة

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "I
wove the collars for the sacrificial animals of the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, then I marked them and he - or I - put the
collars on their necks, and he sent them to the Ka`bah
and stayed at Madinah, and he was not forbidden from
anything which was lawful for him (before sending
them)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  يعظم ابليت العتيق-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
him, used to honor and sanctify the Ka`bah. If he was
unable to go there himself, he would send a sacrificial  فاكن إذا لم يصل إيله بنفسه بعث إيله،ويقدسه
animal thereto, out of his reverence for the Ka`bah, and  واكن إذا بعث، وتوسعة ىلع جريانه،اهلدي؛ تعظيما هل
as an expression of generosity toward its neighbors.
اهلدي أشعرها وقَّلها؛ يلعلم انلاس أنها هدي إىل
Whenever he sent a sacrificial animal, he would mark it
and put a collar around its neck so that people would ، وال يتعرضوا هلا بسوء،ابليت احلرام؛ فيحرتموها
know that it was a sacrificial animal for the House of :-تأكيدا للخرب- -ريض اهلل عنها- فذكرت اعئشة
Allah and they would respect it and not harm it. Here
`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, confirmed وهو-  واكن إذا بعث بها.أنها اكنت تفتل قَلئدها
this practice of the Prophet by mentioning that she used  ال جيتنب األشياء اليت جيتنبها-مقيم يف املدينة
to weave the collars for those sacrificial animals with
 ولبس املخيط وحنو، والطيب،املحرم من النساء
her own hands. She added that if he sent a sacrificial
. بل يبىق حمَل نلفسه لك يشء اكن حَلال هل،ذلك
animal while staying in Madinah, he would not avoid the
things that one who is in the state of Ihraam (ritual state
of consecration) normally avoids such as women,
perfume, wearing form-fitting clothes, etc. Rather,
everything remained lawful for him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ُ َ• َفت
. لويت: لت
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
• قَلئِد  :مجع قَلدة ،ويه :ما حياط به العنق ،واملراد هنا :قَلئد اهلدي ،وتوضع ىلع خَلف العادة ،واكنوا جيعلونها من ال ِقرب ،وانلِّعال ،وخيوط
الصوف؛ يلعلم أنها هدي فتحرتم.
َْ ُ
• أش َع ْرت َها  :اإلشعار لغة :اإلعَلم ،واملراد وضع عَلمة ىلع ما يهدى إىل ابليت من بهيمة األنعام ،فتعلم ،وذلك بإزالة شعر أحد جانيب سنام ابلدنة
َ
أو ابلقرة ،وكشطه حىت يسيل منه ادلم؛ يلَعلم انلاس أنها مهداة إىل ابليت؛ فَل يتعرضوا هلا.
• بعث بها  :أرسل بها.

• إىل ابليت  :الكعبة.
• َح ُر َم َعلَيْ ِه َ ْ
يش ٌء  :أي من حمظورات اإلحرام.

فوائد احلديث:
 .1استحباب إشعار اهلدي وتقليده ،بالقرب ،وانلعال ،وحلاء الشجر ،مما هو خَلف اعدة انلاس؛ يلعرفوه فيحرتموه.
 .2استحباب بعث اهلدي إىل ابليت احلرام من ابلَلد ابلعيدة ولو لم يصحبها املهدي؛ ألن اإلهداء إىل ابليت صدقة ىلع مساكني احلرم ،وتعظيم
للبيت ،وتقرب إىل اهلل تعاىل بإراقة ادلماء يف طاعته.

 .3املهدي ال يكون حمرما ببعث اهلدي؛ ألن اإلحرام هو نية النسك.

 .4املهدي ال حيرم عليه أيضا ما حيرم ىلع املحرم من حمظورات اإلحرام ،وال يصري بتقليد اهلدي حمرما ،وال جيب عليه يشء.
 .5جواز استخدام الرجل زوجته بما ترضاه ،أو جتري به العادة.

 .6األفضل بعثها مقَّلة ،من أمكنتها ،ال تقليدها عند اإلحرام؛ تلكون حمرتمة ىلع من تمر به يف طريقها؛ ويلحصل اتلنافس يف أنواع هذه القرب
املتعدي نفعها.
 .7جواز فعل ما يؤلم احليوان للمصلحة.

 .8جاء اإلسَلم بتحقيق املصلحة املحضة أو املصلحة الراجحة ىلع املفسدة ،فإن إشعار اإلبل وابلقر املهداة فيه إيَلم هلا ،ولكن مصلحة
إشعارها؛ تلعظيمها ،وإظهار طاعة اهلل يف إهدائها ،راجح ىلع هذه املفسدة اليسرية اليت ال تصل دلرجة اتلعذيب؛ ذللك ال يرشع اإلشعار للغنم
ألنها ال تتحمل.

 .9جواز اتلوكيل يف سوقها إىل احلرم ،وذحبها وتفريقها.

 .10كمال كرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتعظيمه لشعائر اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3132( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 جعلت صفوفنا:فضلنا ىلع انلاس بثالث

We have been preferred over others by
three (privileges): Our rows are like the
rows of the angels, the whole earth is for us
a place to pray and its dust is for us a means
to purify ourselves with if we do not find
water.

 وجعلت نلا األرض لكها،كصفوف املالئكة

 إذا لم جند، وجعلت تربتها نلا طهورا،مسجدا
املاء

**

786. Hadith:

: احلديث.786

َ ْ ِّ ُ ا
 «فضلنا ىلع:مرفواع
-ريض اهلل عنه- عن حذيفة
َ
َ ُ
ُ
َ
، ُج ِعلت ُصفوفنا كصفوف املَلئِكة:انلاس بِثَلث
ُ
ُ ،وجعلت نلَا األرض ُُكُّها مسجدا
ُ
وجعلت ت ْر َبتُ َها نلا
ُ َ ْ
َ
َ
ُ َ
.» وذكر ِخصلة أخرى.َند املاء
ِ  إذا لم،طهورا

Hudhayfah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: ''We have been preferred over others
with three (privileges): Our rows are like the rows of the
angels, the whole earth is for us a place to pray and its
dust is for us a means to purify ourselves with if we do
not find water.'' And he mentioned a third privilege.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith indicates the honor of the Muslim nation
through the divine favors that it has received apart from
other nations. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, states that Allah, the Exalted,
bestowed upon Muslims three special privileges. This,
however, does not mean that Muslims were favored
with only three privileges, because the Prophet was
informed of the characteristics of his nation at intervals,
so he would communicate the revelation that he
received as occasion arose. The first of these
privileges is that Muslims stand in prayer in rows in the
same way the angels stand before Allah. They
complete the front row first then the one behind it and
so on, as explicitly stated in the following Hadith cited
in Sunan Abu Daawood and other compilations: ''Would
you not make rows as the angels make rows before
their Lord?'' We (the Companions) asked: ''O
Messenger of Allah, how do the angels make rows
before their Lord?'' He said: ''They complete the first
rows first and they stand close to each other in each
row.'' This is different from the practice of previous
nations who used to stand in prayer randomly. The
second of these privileges is that the whole earth is
made a place for Muslims to prostrate on and its soil is
good to use for purification. Hence, a Muslim may pray
anywhere when the prayer time is due. This is a
facilitation and alleviation from Allah to Muslims,
contrary to previous nations who had to pray at houses
of worship like churches and synagogues. In one of the
versions of the present Hadith, as narrated by Ahmad,
the Prophet says: ''and those who were before me
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هذا احلديث بليان رشف هذه األمة وتفضيلها ىلع

عليه الصَلة-  وقوهل،بايق األمم ببعض املمزيات
ْ ِّ ُ
َ
 أن اهلل: "فضلنَا ىلع انلاس بِثَلث" أي: -والسَلم
َ َ د
،تعاىل فضلنا ىلع مجيع األمم السابقة بثَلث ِخصال
ْ
احنصار خصوصيات هذه األمة يف
ِ وليس فيه
اثلَلث; ألنه عليه الصَلة والسَلم اكن تزنل عليه
ُ
ْ ُ
َ
فيخ ِرب عن لك ما ن َزل
،خصائص أ دمته شيئا فشيئا
َ ُ
َ ُ
"ج ِعلت ُصفوفنا
.عليه عند إنزاهل مما يناسبه
ََ ُ
ُ
 كما، أن وقوفنا يف الصَلة:كصفوف املَلئِكة" ويه
ِّ تَقف املَلئكة عند
ُ  وهو أنهم يُت ُّمون،ربها
،المقدم
ِ
ِ
د د
ُّ
ثم اذلي يَ ِليه من الصفوف ثم يَ ُرصون الصف كما ورد
اتلرصيح بذلك يف سنن أيب داود وغريها (أال تصفون
َ كما تَ ُصف املَلئكة
ِّ عند
، يا رسول اهلل:ربها؟) فقلنا
َ
ِّ وكيف تَ ُص ُّف املَلئكة عند
 (يتمون:ربها؟ قال
ِّ َ
 وهذا.)الصف
 ويرتاصون يف،الصفوف األوىل
ُ َ
 فإنهم اكنوا ي ِقفون يف الصَلة،خبَلف األمم السابقة
ُّ ُ
ُ .كيف ما اتَفق
،"وجعلت َنلا األرض ُكها مسجدا
د
ُ
ُ
 أن اهلل تعاىل جعل:وجعلت ت ْر َبتُ َها نلا َط ُهورا أي
ِّ
 فيصِّل يف أي،األرض ُكها مواضع صاحلة للصَلة
ُ
ٌ
موضع دون
 فَل خيتص به،ماكن تدركه الصَلة فيه
 خبَلف األمم،غريه ختفيفا عليهم وتيسريا هلم
وابليَع؛ وذلا
ِ  فإنهم ال يصلون إال يف الكنائس،السابقة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
جاء يف بعض روايات هذا احلديث عند أمحد( :واكن
د
َم ْن قبِّل إنما يُصلون يف كنائسهم) ويف رواية أخرى:
ِّ
ْ
َ ٌ
أحد من األنبياء يصِّل حىت يبلغ ِحم َرابه).
(ولم يَكن
َ َ
د
ُ
لكن خ دص من عموم هذا احلديث ما نَه الشارع
عن الصَلة فيه ،اكحلمام واملقربة وأعطان األبل
ُ
ُ
"وجعلت ت ْر َبتُ َها نلا َط ُهورا" يعين
واملواضع انلجسة.

أن االنتقال إىل اتليمم مرشوط بعدم وجود املاء ،وقد
َد
دل ىلع ذلك أيضا القرآن ،قال تعاىل( :فلم جتدوا ماء

فتيمموا صعيدا طيبا) [ النساء  ] 43 :وهذا حمل
َ
إمجاع من العلماء ،ويلحق بفاقد املاء ،من ترضر
ْ َ ُ
َ ْ َ
َ
باستعماهل" .وذكر ِخصلة أخرى" ما تقدم خصلتان؛
َ
ُ
ا
ا
وطهورا
مسجدا
ألن ما ذ ِكر عن األرض من كونها
َ ْ َ
َ ْ ُ
خصلة واحدة وأما اثلاثلة ف َمحذوفة ُهنا ،وجاء
ْ
ِذك ُرها يف رواية النسايئ من طريق أيب مالك الراوي
ُهنا يف مسلم قال( :وأُوت ُ
يت هؤالء اآليات آخر سورة
ِ
َ ٌ َ
ُ َْ
ْ
ابلقرة من َك ْزن حتت َ
الع ْرش لم يعط منه أحد قب ِِّل،
َ ٌ ْ
ُْ
أحد َبع ِدي).
وال يع َطى منه

would only pray in their churches.'' Another narration
says: ''and none of the prophets would pray until he
reached his prayer niche.'' Excluded from the broad
indication of this Hadith are certain places which are
forbidden to pray in, such as toilets, cemeteries, the
resting places of camels, and impure spots. Part of this
second privilege is that the soil is made for Muslims a
means to purify themselves with. This is a reference to
dry ablution (tayammum), an option that is valid only
when water is unavailable. Proof of this is in the
Qur'anic verse: {And if you find no water, then seek
clean earth.} [Surat-un-Nisaa: 43] Muslim scholars
unanimously agreed upon the permissibility of
performing dry ablution when water is unavailable or
when a person fears he would be harmed by the use of
water. The third privilege is not mentioned in this
Hadith; however, it is mentioned in the narration of AnNasaa'i from Abu Maalik who is one of the narrators of
Muslim's version of this Hadith. He says: ''... and I was
given these verses at the end of Surat-ul-Baqarah from
a treasure under the Throne, from which no one before
''me was given nor anyone after me will be given.

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

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• ت ْر َبتُ َها  :تراب األرض.
ِّ
• َط ُهورا  :هو د
املطهر لغريه.
الطهور بذاته،

فوائد احلديث:

د
َْ
َ
ِّ
ُ
وخصائصه كثرية ،صنفت فيها الكتب ،ولعل أوسعها "اخلصائص الكربى" للسيويط.
 .1تف ِضيل ن ِبيِّنا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع سائر األنبياء،
َُ
ُ
ُ
َ
َ
 .2فيه أن هذه األ دمة خري األ َمم ،حيث إن اهلل تعاىل خصها خبصائص لم تكن يف األم ِم السابقة.
ْ َ
اص ِطفاف املَلئكة عند قيامهم لطاعة ربهم.
 .3فيه
ُّ
 .4االقتداء بأفعال املَلئكة يف صَلتهم وتعبداتهم.
د
د
ا
د
 .5فيه أن األرض ُكها ُج ِعلت للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وألمته مسجدا ،فمن أدركته الصَلة يف أي موضع صىل فيه ،غري املواضع املنيه عن
الصَلة فيها.
د
ُ
ََْ
ْ
َ
د
د
َ
ا
ا
َ
َ
ِّ
الكريم ،وأمر أمته ،فجعل هل صعيد األرض طهورا؛ فقال" :وجعلت تربتها نلا طهورا؛ إذا لم َند املاء".
انليب
 .6فيه أن اهلل تعاىل يَّس أمر هذا
ِ
د
ُّ
ُ
واتليمم منها.
فتجوز الصَلة فيها،
 .7أن األصل يف األرض الطهارة؛
 .8أنه ال يصح اتليمم مع وجود املاء.
د
اتليمم ٌ
أن ُّ
رافع للحدث اكملاء؛ الشرتاكهما يف الطهورية.
 .9فيه ديلل ىلع

4

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .زاد املعاد يف هدي
خري العباد ،تأيلف :حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسَلمية ،الكويت ،الطبعة :السابعة
والعرشون  1415 ,ـه1994/م .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.
د
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 اجلَلل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد
 2003مُ .
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل 1427 ،
 ـه1431ه.

الرقم املوحد)10026( :

5

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
She used to visit me, and every time she
came, she would say the following: "The
day of the scarf was one of the wonders of
our Lord, for He rescued me from the
disbelievers' town. [Al-Bukhari]

 فال جتلس: قالت،فاكنت تأتيين فتحدث عندي
 ويوم الوشاح من: إال قالت،عندي جملسا

 أال إنه من بدلة الكفر أجناين... أاعجيب ربنا
**

787. Hadith:

: احلديث.787

َا
 أن َو ِيلدة اكنت سوداء-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ٍّ َ ِل
: قالت، فاكنت معهم، فأعتقوها،يح من العرب
ٌ َ
ُ ُ
،ور
ٍ فخرجت صبية هلم عليها ِوشاح أمحر من سي
ٌ َ
 فمرت به ُحديداة وهو-أو وقع منها-  فوضعته:قالت
ْا
َْ َ َ
 فلم، فاتلمسوه: قالت، فحسبته حلما فخ ِطفت ُه،ُملىق
َ ُ ِّ َ ُ ُ َ
 ف َط ِفقوا يفتشون: قالت، فاتهموين به: قالت،جيدوه
 إذ، واهلل إين لقائمة معهم: قالت،حىت فتشوا قبلها

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
there was a black slave girl owned by an Arab tribe, and
they set her free, but she remained with them. The
slave girl said, "Once, one of their girls (of that tribe)
came out wearing a red leather scarf decorated with
precious stones. It fell from her or she placed it
somewhere. A kite passed by that place, saw it lying
there and thought it a piece of meat; so it flew away with
it. People looked for it but did not find it. So they
accused me of stealing it, and started searching me
even my private part." The slave girl added: "By Allah!
While I was standing (in that state) with those people,
the same kite passed by them and dropped the red
scarf, and it fell in front of them. I told them, "This is
what you accused me of and I was innocent; and here
it is." `A'ishah added: "That slave girl came to Allah's
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon
him, and embraced Islam." She had a tent or a small
room with a low roof in the Masjid. She used to visit me,
and every time she came, she would say the following:
"The day of the scarf was one of the wonders of our
Lord, for He rescued me from the disbelievers' town.
`A'ishah added: "Once, I asked her, "What is the matter
with you? Every time you sit with me, you say these
words." Then `A'ishah said: "so she told me the whole
story." [Al-Bukhari]

 فقلت: قالت، فوقع بينهم: قالت،مرت احلدياة فألقته
 وهو، زعمتم وأنا منه بريئة،هذا اذلي اتهمتموين به

صىل اهلل عليه-  «فجاءت إىل رسول اهلل: قالت،ذا هو
 «فاكن هلا خباء يف: قالت اعئشة،» فأسلمت-وسلم
ٌ ْ
 فاكنت تأتيين فتحدث:» قالت- أو ِحفش- املسجد
: إال قالت، فَل جتلس عندي جملسا: قالت،عندي
َ ْ
 أال إنه من بَّلة... اح من أاعجيب ربنا
ِ ويوم ال ِوش
 ال، فقلت هلا ما شأنك:الكفر أَناين قالت اعئشة
 فحدثتين:تقعدين ميع مقعدا إال قلت هذا؟ قالت

.بهذا احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This noble Hadith clarifies why a slave girl embraced
Islam. She was accused by an Arab tribe of stealing a
leather scarf of theirs, even though it was a bird that
took it away because of its red color, as it takes a
always things in red color. So they searched her and
stripped her clothes in search of it. However, during the
search, the bird came and threw the scarf in their
amidst; they became certain of her innocence. Then
she went to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and embraced Islam. She had
a small tent in the Masjid. She would make mention of
this incident every time she sat with `A'ishah, and read
these lines of poetry: "The day of the scarf was one of
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يبني احلديث الرشيف سبب إسَلم إحدى اجلواري
وأنها اتهمت من قبل اليح بَّسقتها لوشاح صغري هلم

 ويه،مع أن اذلي اتلقطه احلدأة بسبب لونه األمحر

 ثم، وقاموا بتجريدها يلفتشوها،تلتقط ما لونه أمحر

 يف وقت تفتيشها أن احلدأة ألقت-تعاىل- قدر اهلل
 ثم إنها ذهبت،حينئذ
الوشاح بينهم فعرفوا براءتها
ٍ

 وأسلمت وجعلت-عليه الصَلة والسَلم- للنيب

 واكنت،سكنها يف املسجد وهو بيت صغري تأوي إيله
ا
ريض- دائما ما تذكر هذه احلادثة ألم املؤمنني اعئشة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا

اهلل عنها -وتنشد هذا ابليت مصداقا للحادثة :ويوم the wonders of our Lord, for He rescued me from the
disbelievers' town." In other words, what happened on
ْ َ
ال ِوش ِ
اح من أاعجيب ربنا  ...أال إنه من بَّلة الكفر that day was from the strange things that Allah had
أَناين .أي أن ما حصل يف يوم الوشاح من العجائب decreed. Allah saved and rescued me from the lands of
disbelief after this incident.

اليت قدرها اهلل -تعاىل ،-وهو -سبحانه -أنقذين من

بَلد الكفر بعد هذه احلادثة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• ويلدة  :األمة الصبية إىل أن تبلغ ،مجعها :والئد.

• وشاح  :خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان خيالف بينهما ،معطوف أحدهما ىلع اآلخر ،تشده املرأة بني اعتقها وجنبها.
ُ
• حديداة  :تصغري :حدأة ،اسم لطائر.

• ِخباء  :اخليمة تكون من وبر أو صوف ،وقد تكون من شعر ،مجعها أخبية ،مثل كساء وأكسية ،وتكون ىلع عمودين أو ثَلثة ،وما فوق ذلك
فهو بيت.
• حفش  :ابليت الصغري.

• أاعجيب  :واحدها أعجوبة ،األمر املستغرب.

فوائد احلديث:
 .1هذه الويلدة السوداء اكنت ليح من العرب ،فأعتقوها ،فجاءت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأسلمت ،فاكن هلا خباء يف املسجد انلبوي،

فاكنت تأيت إىل اعئشة فتتحدث عندها ،فيه صحابية وإلم نعرف اسمها.
ُّ
 .2جواز اإلقامة ،واملنام يف املسجد حىت من النساء ،السيما ملن لم يكن هل مأوى يقيم فيه ،كما اكن أهل الصفة مَلزمني صفة يف مسجده -صىل
اهلل عليه وسلم-.
د
د
 .3جواز رضب اخلباء واخليمة يف املسجد ،للمقيم فيه واملعتكف ،إذا لم يضيق ىلع املصلني ،فإن ضيق أزيل؛ ألن حاجتهم العامة إىل العبادة
مقدمة ىلع حاجته اخلاصة.

املصادر واملراجع:

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 .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي  .فتح ذي اجلَلل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة
اإلسَلمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10895( :
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ِّ َ َ ْ َّ َ
 والشمس،فلوال صليت بِسبحِ اسم ربك األىلع
ِّ َ
َ َ
 والليل إذا يغىش؟ فإنه يصِّل وراءك،َوضحاها

It would have been better if you had recited
{Sabbih Isma Rabbika-l-A‘la} [Surat-ulA‘la], {Wash-shamsi wa duhahaa} [Suratush-Shams], or {Wal-layli idha yaghsha}
[Surat-ul-Layl], for the old, the weak, and
the needy pray behind you.

الكبري والضعيف وذو احلاجة

**

788. Hadith:

: احلديث.788

َ
 «أن ُم َعاذ-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ِّ
صىل اهلل عليه-  اكن يُ َصِّل مع رسول اهلل:ْب َن َجبَل
ِّ
 فيُ َصِّل بهم، ثم يرجع إىل قومه، ال ِعشاء اآلخرة-وسلم

Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with him,
reported: "Mu‘aadh ibn Jabal used to offer the ‘Ishaa
prayer with the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, and then return to his
people and lead them in the same prayer..." It is صىل اهلل عليه-  أن انليب: ويف رواية.»... تلك الصَلة
reported in another narration that the Prophet, may
ِّ َ َ ْ َ د
َُ
Allah's peace and blessings be upon him, said to  «فلوال صليت بِسب ِح اسم ربك: قال لِمعا ٍذ-وسلم
َ َ ُ َ
Mu‘adh: "It would have been better if you had recited  فإنه، والليل إذا يغىش،اها
 والشمس وضح،األىلع
{Sabbih Isma Rabbika-l-A‘la} [Surat-ul-A‘la], {Washِّ
.»يُ َصِّل وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة
shamsi wa duhahaa} [Surat-ush-Shams], or {Wal-layli
idha yaghsha} [Surat-ul-Layl], for the old, the weak, and
the needy pray behind you".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The dwellings of Banu Salamah, the clan of Mu‘aadh
ibn Jabal al-Ansari, may Allah be pleased with him,
were located at the outskirts of Al-Madinah. Mu‘aadh,
may Allah be pleased with him, was earnestly eager to
do good deeds. He was keen to attend the prayer with
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, due to his love for knowledge and desire to learn
it. He took a habit of offering the obligatory prayer in
congregation with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him. Then he would go to his people
and lead them in the same prayer that he had just
offered with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him; in which case it was a voluntary
prayer for him but an obligatory one for his people.
Mu‘aadh did this with the knowledge of the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, who
approved this action of his. However, Mu‘aadh
prolonged the recitation of the Qur’an in the prayer one
time. It is a matter of fact that the Islamic legislation is
characterized by tolerance and ease without
complicating things for people because this leads to
negative consequences, among which is causing
aversion to people. When the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, learned that
Mu‘aadh prolonged the recitation of the Qur’an, he
instructed him to shorten the recitation whenever he

8

**

 مجاعة ُم َعاذ بْن َجبَل،اكنت منازل بين َس ِلمة
ريض اهلل-  واكن ُم َعاذ،األنصاري يف طرف املدينة

 فاكن حيرص ىلع شهود، شديد الرغبة يف اخلري-عنه
 ملحبته هل،-صىل اهلل عليه وسلم- الصَلة مع انليب

 ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف،ورغبته يف اتلعلم
َ
 خيرج إىل قومه فيصِّل،-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 فريضة حبق، فتكون نافلة حبقه،بهم تلك الصَلة

،-صىل اهلل عليه وسلم-  واكن ذلك بعلم انليب،قومه

 والرشع، لكنه أطال القراءة مرة،فيقره عليه
اإلسَليم يتصف بالسماحة واليَّس وعدم التشديد؛

 وملا.ألن التشديد واتلعسري من مساوئهما اتلنفري
ا
 أن ُمعاذا يطيل-صىل اهلل عليه وسلم- بلغ انليب
ا
 ورضب هل،القراءة أرشده إىل اتلخفيف مادام إماما
َُ
،"المف دصل "سبح اسم ربك األىلع
مثَل بقراءة متوسط
 "والليل إذا يغىش"؛ ألنه يأتم به،""والشمس وضحاها
 وأصحاب احلاجات ممن، والضعفاء،الكبار املسنون

 فيحسن الرفق بهم ومرااعتهم،يشق عليهم اتلطويل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
باتلخفيف ،أما إذا اكن املسلم يصِّل وحده ،فله أن was leading the people in prayer. He gave him
examples of the medium length surahs of Al-Mufassal,
يطول ما شاء.
such as Surat-ul-A‘la, Surat-ush-Shams, and Surat-ulLayl, to recite in prayer given the fact that the elderly,
the weak, and those who had urgent needs prayed
behind him. Since prolonging the prayer would cause
hardship to such people, it was better to adopt a lenient
attitude with them without burdening them with a
lengthy prayer. However, if a Muslim is praying alone,
he may prolong the prayer as he wishes.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ِعشاء اآلخرة  :الوصف باآلخرة خرج ىلع اعتبار أنها إحدى صَليت املساء وهما املغرب والعشاء.
• فلوال  :أداة حض ،بمعىن هَل.
د
• صليت  :قرأت يف صَلتك ،وأطلق الصَلة ىلع القراءة؛ ألن القراءة جزء من الصَلة.
• ب(سبح اسم ربك األىلع )  :بسورة األىلع.
• وراءك  :خلفك مؤتما بك.

• الكبري  :املسن اذلي يشق عليه طول القيام.

• الضعيف  :ضعيف القوة لصغر أو هزال أو مرض.
ُ ُ
• ذو احلاجة  :ذو الشغل املحتاج إىل اتلخفيف.

فوائد احلديث:
 .1أن املتوسط يف القراءة يف الصَلة هذه السور املذكورة يف احلديث ،وأمثاهلا.
 .2أنه يستحب لإلمام مرااعة الضعفاء ،بتخفيف الصَلة يف حال ائتمامهم به.
 .3أن سياسة انلاس بالرفق واللني ،يه السياسة الرشيدة اليت حتبب إيلهم والتهم وعماهلم.
 .4حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألصحابه.
 .5رأفته -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته ،السيما الضعفاء منهم ،وأصحاب احلاجات.
 .6جواز إمامة املتنفل باملفرتض ،وأنه ليس من املخالفة املنيه عنها.
 .7جواز إمامة املفرتض باملتنفل بطريق األوىل.
ا
ا
 .8جواز إاعدة الصَلة املكتوبة ،السيما إذا اكن هناك مصلحة ،بأن يكون قارئا فيؤم غري قارىء ،أو يدخل املسجد بعد أن صىل منفردا فيجد
مجاعة ،وتكون صَلته اثلانية نفَل.
ُ
 .9حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث يقرن احلكم بعلته؛ يلعرف وجه احلكمة فيه ولزيداد املؤمن طمأنينة.

ا
 .10مرشوعية انتظار اإلمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت؛ ألن مدة صَلته مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع االنتظار يأخذ شيئا من الوقت.

 .11مرشوعية اتلخفيف يف صَلة العشاء؛ ألنها السبب يف األمر باتلخفيف.

املصادر واملراجع:

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

9

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
1423ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،نسخة مصورة يب دي اف لم أجد عليها بيانات الطبع .فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)5392( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The death of my Ummah (Islamic
community) is by stabbing and the plague.

فناء أميت بالطعن والطاعون

 .789احلديث:

**

789. Hadith:

عن أيب موَس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
د ْ
ََ ُ ُد
بالطعن
اء أميت
صىل اهلل عليه وسلم« :-فن
د ْ
د
ُ
والطاعون» .فقيل :يا رسول اهلل ،هذا الطعن قد
ْ
َع َرفْناه ،فما د
الطاعون؟ قالَ « :وخ ُز أعدائِكم ِمن
ٍّ ُ
اجل ِّن ،ويف لك ش َهداء».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Moosa, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The death of my Ummah
(Islamic community) is by stabbing and the plague." It
was said: "O Messenger of Allah, as for stabbing, we
know it, but what is the plague?" He said: "Jabbing by
your enemies from among the jinn. In both cases, there
are martyrs".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن موت أكرث هذه
األمة بشيئني :األول :القتل بالسَلح فيما يكون

بينهم وبني الكفار من احلروب ،وفيما يكون بني
بعضهم ا
بعضا من الفنت اليت حتدث بني املسلمني.
فاش ،سببه طعن
واثلاين :بالطاعون ،وهو موت ذريع ٍ

أعداء املسلمني من اجلن الكفرة ،وال منافاة بني

ذلك وبني وجود أثر مَلزم للطاعون من جراثيم
وحنوها ،فتكون عَلمة مصاحبة يعرف به الطاعون

اذلي سببه وخز اجلن ،ومن يموت بأحد هذين

انلوعني :القتل والطاعون ،فهو شهيد .وقيل :إن

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, mentions that the death of the majority of the
Muslims is caused by two things: First: fighting with
weapons against the disbelievers in wars, and interMuslim fights at times of civil strife. Second: the plague,
which causes widespread and collective death caused
by the Muslims' enemies from among the non-Muslim
jinn, by jabbing them. Anyone who dies of either type,
killing or the plague, is a martyr. However, some said
that in this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, prayed that the members of his
Ummah would die of either type so that they attain
martyrdom. The first interpretation is the correct one.
Allah knows best.

املقصود ادلاعء بذلك ،أي :أن انليب صىل اهلل عليه

وسلم داع ألمته بأن يموتوا بأحد هذين انلوعني حىت

ينالوا الشهادة ،والصواب األول ،واهلل أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
راوي احلديث :رواه أمحد.
د
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• فناء  :موت.

• الطعن  :القتل.

• الطاعون  :املوت اذلريع الفايش بوباء يكون من اجلن.
ْ
• َوخز  :الطعن بالرمح وحنوه وال يكون نافذا.

فوائد احلديث:
 .1أكرث موت هذه األمة بالقتل والطاعون.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2الطاعون سببه طعن أعدائنا من كفرة اجلن.

 .3أن املوت بالقتل والطاعون شهادة ,وفيه تبشري األمة بكرثة الشهداء فيهم.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .اتلنوير رشححممد إسحاق د
اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صَلح بن حممد احلسين ،الكحَلين األمري الصنعاين ،املحقق :د .د
حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة

دار السَلم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م- .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك
القسطَلين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه- .خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب
بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه/
1999م- .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ,زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي
القاهري  ,انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ,الطبعة :األوىل- 1356 ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين,
إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلسَليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م- .رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»،
َد
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار آل بروم للنرش واتلوزيع ,الطبعة األوىل.1424 -1416 ,
املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب

الرقم املوحد)10568( :
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ََ َ
َْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ
ُ ُ ُّ
، ح ِّرمت علي ِه ْم الشحوم،قاتل اهلل اْلَهود
َ ُ ََ َ ُ َ َ َ
فجملوها فباعوها

May Allah destroy the Jews; the fat of
animals was forbidden for them, but they
melted it and sold it.
**

790. Hadith:

: احلديث.790

َ
 بلغ: قال-ريض اهلل عنهما- عباس
عن عبد اهلل بن
ٍ
َ
َ
ا
 أن فَلنا باع ا-ريض اهلل عنه- عمر
َ
 قاتل: فقال.مخرا
َ
ا
صىل اهلل عليه- اهلل فَلنا! ألم يعلم أن رسول اهلل
َ
َ
 ُح ِّرمت عليهم، "قاتل اهلل ايلهود: قال-وسلم
ُّ
ُ ،فج َملُوها
َ ،حوم
ُ الش
."فباعوها

‘Abdullaah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both
of them, reported: "‘Umar, may Allah be pleased with
him, was once informed that so-and-so sold alcohol.
‘Umar said: 'May Allah destroy so-and-so! Does he not
know that Allah's Messenger, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘May Allah destroy the
Jews; the fat of animals was forbidden for them, but
they melted it and sold it"'’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,  أن رجَل أراد:-ريض اهلل عنه- بلغ عمر بن اخلطاب
was informed that a man used a trick: he wanted to
ُّ
benefit from alcohol without drinking it, so he sold it. .اتلحيل ىلع االنتفاع باخلمر من غري رشبها فباعها
That was an exposed forbidden trick. Therefore, ‘Umar, ريض-  وذلا فإن عمر،وهذه حيلة مكشوفة حمرمة
may Allah be pleased with him, supplicated against the
صىل اهلل-  داع عليه داعء كداعء انليب-اهلل عنه
man, just as the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, had done with the Jews, who ، قاتله اهلل: ىلع ايلهود املتحيلني فقال-عليه وسلم
َ اتلحيل حرام؟ ألنه خمادعة
ُّ
resorted to similar tricks. ‘Umar said: "May Allah ،اَّلل ورسوهل
ألم يعلم أن
destroy him! Does he not know that resorting to trickery
is forbidden." This is because it features acting  "قاتل اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم- فقد قال انليب
deceitfully towards Allah and His Messenger, may  عمدوا إىل، ملا حرم اهلل عليهم الشحوم،ايلهود
َ
Allah's peace and blessings be upon him. The Prophet,
، إذ غ دريوا الشحم عن صفته،االنتفاع بها باحليلة
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
ُّ ا
ا
"May Allah destroy the Jews," because when Allah -حتيَل وخدااع-  فأكلوا ثمنه وقالوا، ثم باعوه،فأذابوه
prohibited them from consuming animal fat, they sought  "لم نأكل الشحم املحرم علينا" وهم خيادعون اهلل:
to benefit from it by means of a trick. So they
.وهو خادعهم
transformed its nature by melting it and then sold it and
consumed its price. They claimed that they did not
actually eat the fat that was forbidden to them. They
think that they deceive Allah, but He is deceiving them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > األرشبة املحرمة
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. أذابوها: • فجملوها

. لعنهم اهلل: • قاتل اهلل ايلهود

:فوائد احلديث
. أو إاعنة بأي نوع اكن، أو عمل، أو رشاء، ببيع، حتريم املعاملة باخلمر.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2حتريم احليل ،فإن اهلل -تعاىل -ملا حرم اخلمر ،حرم ثمنه اذلي هو وسيلة إيله.
ا
 .3من باع اخلمر فقد شابه ايلهود اذلين حرمت عليم الشحوم ،فأذابوها وباعوها ،وأكلوا ثمنها ،حيلة وخمادعة.

 .4أن لك حمرم فثمنه حرام؛ ألنه ال يباح اتلوصل إيله بأي طريق ،فالوسائل هلا أحاكم املقاصد ،وهذه قاعدة نافعة.

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 .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق الطبعة األوىل1381ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء
السلف1414 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط،10
مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2976( :

14

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, and his
Companions arrived at Makkah assuming
Ihram for Hajj on the fourth day(of DhulHijjah). The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, ordered them
to assume their Ihram for `Umrah (instead
of Hajj). They asked: O Messenger of Allah!
To what extent should we lift the
restrictions of Ihram? He said: Lift the
restrictions of Ihram completely.

َ َ
-صىل اهلل عليه وسلم- قدِم رسول اهلل
َ َ َ َ
 فأمرهم أن جيعلوها،وأصحابه صبِيحة َرابِع ٍة
َ
ُّ
ِّ
 احل ِل: أ ُّي احل ِل؟ قال، يا رسول اهلل: فقالوا،عمرة
ُ ُّ ُ
لكه

**

791. Hadith:

: احلديث.791

َ
`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him,  «ق ِد َم: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace َ َ
 وأصحابه َص ِبيحة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
and blessings be upon him, and his Companions
َ َ
arrived at Makkah assuming Ihram for Hajj on the fourth ، يا رسول اهلل: فقالوا، فأمرهم أن جيعلوها عمرة،رابِع ٍة
َ
ُّ ُ ُّ
ِّ
day(of Dhul-Hijjah). The Prophet, may Allah's peace
.»حلل ُك ُه
ِ  ا:حلل؟ قال
ِ أ ُّي ا
and blessings be upon him, ordered them to assume
their Ihram for `Umrah (instead of Hajj). They asked: ‘O
Messenger of Allah! To what extent should we lift the
restrictions of Ihram?’ He said: ‘Lift the restrictions of
Ihram completely”’.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, informed صىل-  أن انليب:-ريض اهلل عنهما- خيرب ابن عباس
us that the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, arrived with his Companions at Makkah  وأصحابه قدموا مكة يف حجة-اهلل عليه وسلم
during the Farewell Pilgrimage in the state of Ihram to  واكن، صبيحة ايلوم الرابع من ذي احلجة،الوداع
ا
perform Hajj on the fourth of Dhul-Hijjah. Some of them
 ومنهم القارنون بني احلج،بعضهم حمرما باحلج
intended to perform Hajj only, while others intended
َ ْ َْ
َُ
both Hajj and `Umrah. He commanded the ones who  فأمر من لم يس ِق الهدي من هاتني.والعمرة
did not have a sacrificial animal with them to change  وجيعلوا إحرامهم، بأن حيلوا من حجهم،الطائفتني
their state of Ihram (from Hajj) to that of `Umrah. They
ُ
thought doing so was very serious, as it involved  ورأوا أنه عظيم أن يتحللوا، فكرب عليهم ذلك،عمرة
unconditional exist from the state of Ihram which would ، ثم حيرمون باحلج، اذلي يبيح اجلماع،اتلحلل الاكمل
ُّ
make sexual intercourse permissible, and then enter
 ما اتلحلل،حلل
ِ  أي ا: يا رسول اهلل:وذلا سألوه فقالوا
Ihram for Hajj. Consequently, they asked the
ُّ ُّ
ِ  ا-صىل اهلل عليه وسلم- اذلي نفعله؟ فقال
Messenger of Allah about that and he, may Allah's ،حلل ُكه
ُ فيباح لكم ما
peace and blessings be upon him, informed them that ح ِّر َم عليكم قبل اإلحرام فامتثلوا
they should completely end their state of Ihram, the
-.ريض اهلل عنهمthing that would make it permissible for them to do
whatever they were forbidden from doing during Ihram.
They all complied, may Allah be pleased with them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أنواع النسك:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ َ
يحة َرابِ َعة  :أي صبيحة الليلة الرابعة من شهر ذي احلجة.
• ص ِب
ُ ِّ
ُ َ
ا
ا
ِّ
َ
َ
• م ِهلني باحلج  :ملبني باحلج ،واملراد :بعضهم ال ُكهم؛ ألن منهم من اكن قارنا ومنهم من اكن متمتعا.

• فأمرهم أن جيعلوها عمرة  :أي أمر بعض الصحابة ممن لم يكن معهم هدي أن جيعلوا حجهم عمرة تمتع.
ِّ
أي احل ِِّل ُّ :
• ُّ
أي احلِل نلا ،بمعىن ما نوع اتلحلل من اإلحرام؟
ُّ ُ
ُّ ُ
ُّ ُ ُّ ُ
• احلِل ُكه  :برفع احلل ىلع أنه خرب ملبتدأ حمذوف واتلقديرِ :حلكم احلِل ُكه.

فوائد احلديث:

َ
ا
متمتعا.
 .1مرشوعية ف ْس ِخ نية احلج إىل عمرة؛ يلصري
ا
ا
د
َ َ
 .2أن هذا الف ْسخ يتحلل به من العمرة حتلَل اكمَل.

 .3فهم الصحابة -ريض اهلل عنهم -أن اتلحلل املأمور به جزيئ وليس بكِّل؛ ألنهم يستبعدون إباحة اجلماع قبل اذلهاب إىل مىن.

 .4مرشوعية السؤال عن اليشء املجمل؛ يلتأىت امتثاهل.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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)4537( :
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َ َْ
قدِمنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َّ ْ َ ْ َ ِّ
باحلج .فأمرنا رسول اهلل -
وحنن نقول :بليك
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -فجعلناها عمرة

 .792احلديث:

We came with the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
performing the Talbiyah for Hajj, but the
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, instructed us, so we
made it for `Umrah.
**

792. Hadith:

رسول اهلل Jabir, may Allah be pleased with him, reported: “We
قدمنا مع
عن
جابر-ريض اهلل عنه -قالِ :
ِ
ٍ
ُ
ِّ came with the Messenger of Allah, may Allah's peace
ُ
وحنن نقول :بليك باحلج,
صىل اهلل عليه وسلم،-and blessings be upon him, performing the Talbiyah for
ُ
َ
فأمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فجعلناها Hajj, but the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ا
blessings be upon him, instructed us, so we made it for
ُعمرة.
`Umrah''.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

خيرب جابر -ريض اهلل عنه -أنهم قدموا مع رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع والكثري منهمَدْ َ
ك ً
حجا" ،أي أنهم أفردوا احلج ،فأمر
يقولون" :بلي
َ ْ
َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من لم يسق الهدي منهم
أن يفسخ حجه إىل ُعمرة؛ يلصريوا متمتعني بها إىل

Brief Explanation:
**

Jabir, may Allah be pleased with him, told that when
they came with the Messenger of Allah to perform the
Farewell Hajj, many of them only intended to perform
Hajj. But Prophet told those who had not brought
sacrificial animals with them to change their Hajj to
`Umrah, so that they would perform `Umrah followed by
Hajj. And they did so, may Allah be pleased with them.

احلج ،ففعلوا ذلك -ريض اهلل عنهم-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم اإلحرام
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• قدمنا إىل مكة  :أي وصلنا إىل مكة اعم حجة الوداع.
ا
ا
َ َ
• دبليْك  :اتللبية :اإلجابة  ،أي :أليب أمرك بالفعل ونهيك بالرتك سمعا وطاعة جلَللك وامتثاال ألمرك.

• احلج  :قصد موضع خمصوص (وهو ابليت احلرام وعرفة) يف وقت خمصوص (وهو أشهر احلج) للقيام بأعمال خمصوصة برشائط خمصوصة.
• جعلناها ُعمرة  :صرينا احلج عمرة.
• العمرة  :عرفها مجهور الفقهاء ؛ بأنها الطواف بابليت والسيع بني الصفا واملروة بإحرام.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1مرشوعية تسمية الن ُسك يف حج أو عمرة يف اتللبية.

َ ْ
ا
ا
الهد َي ،فإذا أحرم للحج مفردا أو قارنا يقلب نيته إىل اتلمتع ويعتمر ثم حيرم يوم
 .2مرشوعية فسخ احلج إىل العمرة يلصري متمتعا إال من ساق
الرتوية باحلج.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
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العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خَلصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)4529( :
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َ ُ
ق ْد ك َّنا َز َم َن انلَّ ِّ
ِب -صىل اهلل عليه وسلم -ال
َ ُ ْ َ َ َ ِ َّ َ َ َّ َ
جند مِثل ذل ِك الطعام إِال قلِيال ،فإذا حنن
ِ
َ َ ُ َّ َ ُ َّ َ
َ َ َْ ُ َ ُ ْ
وجدناه ،لم يكن نلا منادِيل إال أكفنا،
َ َ َ َّ ُ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ِّ
وس َوا ِعدنا ،وأقدامنا ،ث َّم نصِّل وال نتوضأ.

 .793احلديث:

In the time of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, we would
not find such food except rarely. So if we
found it, we had no napkins except our
palms, forearms, and feet. Then we would
pray without making (a new) ablution.
**

793. Hadith:

عن سعيد بن احلارث :أنه سأل جابرا -ريض اهلل
َ د
ُ
انلار ،فقال :ال ،قد كنا
ت
عنه -عن الوضوء مما مس ِ
زمن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -ال َند مثل ذلك

Sa`eed ibn al-Haarith asked Jaabir, may Allah be
pleased with him, on making ablution after eating food
that was touched by fire. He said: "No; in the time of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
we would not find such food except rarely. So if we
found it, we had no napkins except our palms,
forearms, and feet. Then we would pray without making
(a new) ablution''.

الطعام إال قليَل ،فإذا حنن وجدناه ،لم يكن نلا
ََ ُ
يل إال أَ ُك دفنَا ،و َس َواع َدنَا ،وأَقْ َد َ
امنَا ،ثم نصِّل وال
منا ِد
ِ
نتوضأ.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُ
َ
جابر بن عبد اهلل ريض اهلل Sa`eed ibn al-Haarith asked Jaabir ibn `Abdullah, may
سعيد بن احلارث
سأل
Allah be pleased with him, about making ablution after
عنه عن الوضوء مما مسته انلار بطبخ أو شوي وحنو eating food that was touched by fire, i.e. cooked or
ذلك هل جيب أم ال؟ فقال جابر :ال جيب الوضوء منه ?grilled or the like, whether it was obligatory or not
Jaabir replied that it was not obligatory. Then he cited
ثم بني ديلله يف ذلك ،فقال :قد كنا يف زمان انليب
evidence for that. He said that during the lifetime of the
صىل اهلل عليه وسلم ال َند مثل ذلك الطعام إال Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
قليَل ،فإذا وجدناه لم يكن نلا مناديل نمسح بها such food was rare. If they happened to find it and eat
;it, they didn't have napkins to wipe away the grease
َ َ
دسم الطعام؛ ولكن كنا نمسح أصابعنا بعد لعقها rather, they would lick their fingers then rub them in
their palms, forearms, and feet. Then they would pray
بأكفنا وسواعدنا وأقدامنا ،ثم نصِّل وال نتوضأ.
without making a new ablution.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

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

معاين املفردات:

ُ

ُ
ُ
َ د
ت انلار  :أي :خزب عليه أو ُطبخ أو شوي أو قِّل وغري ذلك.
• مس ِ
َ ُد
• أكفنَا  :مجع كف ،ويه راحة ايلد مع األصابع.

• وسواعدنا  :مجع ساعد ،وهو من اإلنسان ما بني املرفق والكف.

فوائد احلديث:
 .1ما جاء من األمر بالوضوء بعد أكل ما مسته انلار حممول ىلع االستحباب بداللة هذا احلديث.
 .2قلة الطعام يف أول عهد انلبوة ،وصرب أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ضيق العيش.
 .3أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعتربون ادلين أهم من الطعام والرشاب.
 .4استعمال املناديل جائز عند توفره.
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املصادر واملراجع:
.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهَليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)4960( :

20

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ
ْ وِم
فأوت ِري يا اعئشة
ِ ق

Wake up ʿAʾishah and pray Witr
**

794. Hadith:

: احلديث.794

صىل اهلل-  أن انليب:-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ٌ َ َْ ُ
رتضة
ِ  ويه مع، اكن يصِّل صَلته بالليل-عليه وسلم
 ويف رواية. أيقظها فأوترت، فإذا بيق الوتر،بني يديه
ْ  «قويم: قال، فإذا بيق الوتر:هل
».فأوتِري يا اعئشة

ʿAʾishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
used to pray at night while she would be asleep in front
of him. When only the Witr (a voluntary odd-numbered
prayer offered after `Ishaa and before Fajr) was left, he
would wake her and she would perform it." According
to another narration, he would say: "Wake up ʿAʾishah
and pray Witr."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and  اكن-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:معىن احلديث
blessings be upon him, used to perform the night ٌ َ َ ْ ُ
ِ  واعئشة ريض اهلل عنها مع،يصِّل صَلة الليل
prayer, while ʿAʾishah would be asleep in front of him. رتضة
َ َ
According to another narration by Al-Bukhaari and -  "أن انليب: ويف رواية للبخاري ومسلم،بَني يَديه
Muslim, she said: “The Prophet, may Allah’s peace and
 اكن يُصِّل من الليل وأنا-صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, used to perform the night prayer
ٌ َْ ُ
ْ
َ
َ
،رت َضة بَيَنه َو َبني ال ِقبلة
ِ
while I would be lying between him and the Qiblah, just  فإذا."اكعرتاض اجلنازة
ِ مع
as a coffin would be placed.” When the Prophet, may ،فَرغ انليب صىل اهلل عليه وسلم من صَلة اتلهجد
Allah’s peace and blessings be upon him, finished his
َْ
night prayer, and just before starting the Witr prayer, he وقبل أن يرشع يف صَلة الوتر أيقظها تلوتر ويف رواية
ْ  "قُويم: قال، فإذا بَيق الوتر:ملسلم
would wake her up to pray Witr. A narration by Muslim . "فأوتِري يا اعئشة
ِ
ِ
reads: “When it was time for the Witr prayer, he would
َْ
 "حىت إذا أراد أن يوتر أيقظها:ويف رواية أليب داود
say: ‘Wake up, ʿAʾishah, and pray Witr’.” A narration of
Abu Daawood reads: “When he wanted to perform the -صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب: واملعىن."فأوترت
Witr prayer, he would wake her up, and she would ، أول الليل وال يُوقظها-ريض اهلل عنها- يرتك اعئشة
perform it." So, the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, would let ʿAʾishah حىت إذا فرغ من صَلته ولم يبق إال الوتر أيقظها
asleep at the beginning of the night. He would not wake تلدرك وترها وتبادر بالوتر عقب االستيقاظ ئلَل
her until he was done with his night prayer and only had
.يغلب عليها كسل انلوم لو تماهلت عنه فيفوتها
the Witr to pray. He would wake her so that she would
pray immediately and not oversleep and miss the Witr.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. نائمة أمامه من جهة يمينه إىل جهة شماهل: • معرتضة بني يديه

. سميت بذلك ألن عدد ركعاتها وتر ال شفع، الصَلة املخصوصة بعد فريضة العشاء: هو: • الوتر

:فوائد احلديث

َ
. يستحب أن يُوقظ الرجل أهل بيته لصَلة الليل وحي ُضهم ىلع ذلك.1
. جواز اعرتاض املرأة أمام الرجل يف صَلته.2
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 .3جواز اختاذ الرجل اجلالس سرتة هل.

 .4استحباب تأخري صَلة الوتر إىل آخر الليل.
َ
 .5يستحب ملن َوثِ َق باستيقاظه من آخر الليل ،إما بنفسه وإما بإيقاظ غريه هل ،أن يؤخر الوتر وإن لم يكن هل تهجد ،فإن اعئشة ريض اهلل عنها
اكنت بهذه الصفة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عَلن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد
بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهصحيح ابلخاري-املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص-انلارش  :دار طوق انلجاة-الطبعة  :األوىل  1422ـه
املوسوعة الفقهية الكويتية-صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسَلمية  -الكويت-عدد األجزاء 45 :جزءا-الطبعة :من  1427 - 1404ه.

الرقم املوحد)3565( :
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َ
َ َ ُّ
 لك عمل ابن آدم هل إال:-عز وجل- قال اهلل
ْ
 فإنه يل وأنا أج ِزي به،الصيام

Allah, the Most Glorified and Exalted, said:
"All the actions of of the son of Adam are
for him, except for fasting. Indeed, it is for
Me, and I give reward for it".
**

795. Hadith:

: احلديث.795

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ ُّ
 لك ع َمل:-عز وجل-  «قال اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم
ْ
َ
 والصيام، فإنه يل وأنا أج ِزي به،ابن آدم هل إال الصيام
ْ ُ
د
ُ
أحدكم فَل يَ ْرفث وال
 فإذا اكن يوم صوم،ُجنة
ِ
ِّ
ٌ َ َُ د
ََُ َ
ْ َ ْ
، إين صائم:أحد أو قاتله فليَقل
يَصخب فإن سابه
ُ ُ َُ
وف َفم د
الصائِم أطيب عند
واذلي نفس حممد بيده خلل
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
 إذا: للصائم فرحتان يف َرحه َما،يح ال ِم ْس ِك
ِ اهلل من ِر
َ
َ د
َ
َ
ْ
 وهذا.» وإذا ل ِيق ربه ف ِرح ِبصومه،أفطر ف ِرح بفطره
ُ ْ َ «ي: ويف رواية هل.لفظ رواية ابلخاري
،رتك َط َعامه
َ
ْ َ
َ َ
، الصيام يل وأنا أج ِزي به، وشهوته من أجِّل،ورشابه
َ ُّ
 «لك ع َمل: ويف رواية ملسلم.»واحلسنة بعرش أمثاهلا
َْ
َ ابن آدم يُ َض
 احل َ َسنة بِ َعرش أمثاهلا إىل َسبْ ِع ِمئَة،اعف
ْ
 إال د: قال اهلل تعاىل،ض ْعف
الصوم فإنه يل وأنا أج ِزي
ِ
َ ََ
َ
َ
َ
: للصائم فرحتان،به؛ يدع شهوته وطعامه من أجِّل
ُ َ
َ
َ
ِّ وف ْر َحة عند لقاء
 وخلُلوف فيه،ربه
،ف ْر َحة عند ِف ْطره
ِ
َ ْ
.»يح ال ِم ْس ِك
ِ أطيب عند اهلل من ِر

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Allah, the Most Glorified
and Exalted, said: 'All the actions of of the son of Adam
are for him, except for fasting. Indeed, it is for Me, and
I give reward for it.' Fasting is a shield. So when one of
you is fasting, then let him not say obscene speech or
make too much noise, and if someone insults him or
fights him, then let him say: 'I am fasting.' (I swear) by
the One in Whose Hand the soul of Muhammad is, the
foul smell that emanates from the mouth of the fasting
person is more pleasant in the sight of Allah than the
smell of musk. The fasting person has two (moments
of) joy: one when he breaks his fast, as he feels happy,
and the other when he meets his lord, he is happy with
his fast." This is the wording of Al-Bukhari's narration.
In another version by Al-Bukhari: "He leaves his food,
drink, and sexual desire for My sake. Fasting is for me,
and I will reward it, and a single good deed is worth ten."
According to the narration of Muslim: "Every action of
the son of Adam is multiplied, and a single good deed
is worth ten till seven hundred times. Allah, the Exalted,
says: '(This is so) except for fasting, for indeed it is for
Me, and I will reward it. He leaves his desires and food
for My sake.' For the fasting person, there are two
moments of joy; a moment of joy when he breaks his
fast, and a moment of joy when he meets his lord.
Verily, the unpleasant smell coming from the mouth of
the fasting person is more fragrant with Allah than the
smell of musk".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informs us in this Hadith Qudsi that all righteous
deeds, be they words or actions, apparent or hidden,
and whether they are connected to the right of Allah or
the right of slaves, are multiplied up to seven hundred
times. This shows the great favor of Allah and His
kindness to His believing slaves. He counts any guilt or
act of disobedience as one, and it is treated as one in
terms of recompense, and His forgiveness is above all
that. In this Hadith, the reward of fasting is an
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 يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- خيرب انليب
ُ
، أن مجيع األعمال الصاحلة من أقوال وأفعال:القديس
َ
 أو حبقوق، سواء ت َعلقت حبق اهلل،ظاهرة أو باطنة
 وهذا من أعظم.العباد ُمضاعفة إىل سبعمائة ِضعف
َ
 وإحسانه ىلع عباده،ما يدل ىلع ِس َعة فضل اهلل
 إذ جعل جناياتهم وخمالفاتهم الواحدة جبزاء،املؤمنني
 واستثىن يف هذا. ومغفرة اهلل تعاىل فوق ذلك،واحد

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
exception. The fasting person is given reward without
account, meaning that it is multiplied many times,
because fasting involves the three types of patience. In
it is patience through obedience to Allah, patience
against sins, and patience with what Allah has decreed.
As for patience through obedience to Allah, it is
because the person obliges himself to fast even though
he dislikes it at times due to its hardship, but not
because Allah has made it obligatory. If a person
disliked it for that reason, then all his actions would be
void; rather, he dislikes it because of the hardship but
still continues to do it while being patient with refraining
from food and drink and sexual desires; all for the sake
of Allah, the Exalted. This is why the Hadith says: "He
leaves his food and drink and sexual desire for my
sake." The second type of patience is patience with
staying away from disobedience to Allah, this is
achieved by the fasting person who is patient with not
committing sins, such as staying away from idle talk,
lewd word, and actions; false testimony; and other
forbidden actions. The third type of patience is patience
with the decree of Allah; because of what befalls the
fasting person during the days of fasting, especially the
hot and long days, from laziness, boredom, and thirst,
which cause him great suffering; but he remains
patient, seeking thereby Allah's pleasure. So when
these three types of patience come together, then the
reward is without limit. Allah says concerning this:
{Indeed the patient are rewarded in full without being
taken to account} [Surat-uz-Zumar: 10] This Hadith
shows that complete fasting is that in which the slave
refrains from two things: 1. The physical matters that
break the fast, including food, drink, and sexual desires.
2. Action-related violations such as lewd words and
acts, shouting, false testimony and all sins,
argumentation, disputes that lead to enmity. For this
reason, it is stated in the Hadith that a fasting person
should not engage in licentious speech nor raise his
voice with words that may cause turmoil and dispute.
Whoever actualizes these two matters – leaving the
tings that invalidate the fast and leaving the forbidden
acts – then he will earn the reward for the fasting people
in full. Otherwise, the reward of his fasting will decrease
in proportion to the multiplicity of the acts of
disobedience that he has committed. Then the Hadith
goes on to instruct the fasting person that whenever
they are confronted by anyone who disputes with them
or insults them to say: "I am fasting." That is, they
should not answer the insult back, one should inform
them that he is fasting. By doing this, the insulted
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َ
 فإن الصائم يُعطى أ َجره بغري،احلديث أجر الصوم
حساب يعين أنه يُضاعف أضعافا كثرية؛ ألن الصوم
ٌ ْ  َص: ففيه،اشتمل ىلع أنواع الصرب اثلَلثة
رب ىلع طاعة
َ اهلل وصرب عن معصية اهلل
ٌ ْ وص
 أما.رب ىلع أقدار اهلل
الصرب ىلع طاعة اهلل فألن اإلنسان حيمل نفسه ىلع
الصيام مع كراهته هل أحيانا يكرهه ملشقته ال ألن

اهلل فرضه لو كره اإلنسان الصوم ألن اهلل فرضه

حلبط علمه لكنه كرهه ملشقته ولكنه مع ذلك حيمل
نفسه عليه فيصرب عن الطعام والرشاب وانلاكح هلل

: وهلذا قال اهلل تعاىل يف احلديث القديس،-عز وجل انلوع اثلاين.يرتك طعامه ورشابه وشهوته من أجِّل
 وهذا، الصرب عن معصية اهلل:من أنواع الصرب

حاصل للصائم فإنه يصرب نفسه عن معصية اهلل عز

وجل فيتجنب اللغو والرفث والزور وغري ذلك من
ْ
 الصرب ىلع أق َدار اهلل وذلك أن: اثلالث.حمارم اهلل
 والسيما يف األيام،اإلنسان يصيبه يف أيام الصوم
َ
َ والملَل
َ الك َسل
والع َطش ما يتألم
احلارة والطويلة من
.ويتأذى به ولكنه صابر؛ ابتغاء مرضات اهلل تعاىل

فلما اشتمل ىلع أنواع الصرب اثلَلث اكن أجره بغري

 (إنما يوىف الصابرون أجرهم:حساب قال اهلل تعاىل
د
 وقد دل احلديث ىلع أن الصيام الاكمل.)بغري حساب
، املفطرات احلسية:هو اذلي يَ َدع العبد فيه شيئني

 واملخالفات.من طعام ورشاب ونكاح وتوابعها
ََ
َ د
ُّ خب وقول
الزور ومجيع
اكلرفث والص
،العملية
َ ْ ُ
َ ُ
َ خ
ُ
والمنَازاعت المح ِدثة
اصمات
 والم،املعايص
ْ َُْ
َ
َ للش
 ال يتلكم: " فَل يرفث " أي: وهلذا قال،حناء
ْ ُ
ْ بكَلم قبيح "و ال يَ ْص َخ
المح ِدث للفنت
ب"بالالكم
َ ُ
، ترك املفطرات: فمن حقق األمرين،والمخاصمات
َ
ْ
 ومن لم يفعل، ت دم هل أجر الصائمني،وترك املنهيات

ذلك نقص أجر صيامه حبسب كرثة هذه املخالفات
ٌ
ثم أرشد الصائم يف حال ما إذا خاصمه أو شاتمه أحد،
 أي ال يَ ُّرد عليه." "إين صائم:أن يقول هل بلسانه
َ
 يقول ذلك ئلَل يتَ َعاىل، بل خيربه بأنه صائم،ِسبَابه
 أنا لست اعجزا عن:عليه اذلي َسابَه كأنه يقول
 أحرتم صيايم، ولكين صائم،مقابلتك ىلع ما تقول

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ُ  " الصوم:وقوهل، وأمر اهلل ورسوهل،وأرايع كماهل
person does not feel defeated or overpowered, as if he " ج دنة
is saying: "I am not incapable of answering your insult,
ََ
but I am a fasting person who respects his fasting, keen  وقاية يتيق بها العبد اذلنوب يف ادلنيا ويتمرن به:أي
on its completeness, and observing the command of : "للصائم فرحتان. ووقاية من العذاب،ىلع اخلري
Allah and His Messenger, may Allah's peace and
 هذان." وفرحة عند لقاء ربه،فرحة عند فطره
blessings be upon him. The statement: "fasting is a
َ ُ
shield" means it is something that the slave uses to  إذا أفطر، مشاهد: فالعاجل. وآجل، اعجل:ثوابان
protect himself from sins in this life, train himself to do  وفَرح،الصائم فَرح بنعمة اهلل عليه بتكميل الصيام
ِ
ِ
good things, and a prevention from the punishment.
َ
ُ
The fasting person has two moments of joy: one at the  فرحة: واآلجل.بِنيل شهواته اليت منع منها يف انلهار
َ
الم َع د
ُ الف َرح
time of breaking the fast, and one when he meets his جل
 وهذا،عند لقاء ربه برضوانه وكرامته
Lord. These are two rewards, one is soon and the other
 وأن اهلل سيجمعهما،نموذج ذلك الفرح املؤجل
is delayed. As for the reward that is soon, it is witnessed
ِّ َ
when the person breaks his fast and rejoices at the اذلي-  ِبربه-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم أقسم.للصائم
ُ
favor of Allah upon him by being able to complete his خلُوف فَم الصائم أطيب عند اهلل من
 أن-نفسه بيده
ِ
fast, and so he is able to fulfill his desires from which
ْ
he was prevented during the day of fast. As for the  "أطيب عند اهلل يوم: ويف رواية مسلم،"ريح ال ِمسك
delayed reward, it is joy when he meets his Lord, Who  يوم القيامة-سبحانه وتعاىل- القيامة" فيجازيه
bestows upon him His pleasure and honor. The joy that
the person receives quickly is a sample of what the  حىت تكون،بتطييب نكهته الكريهة يف ادلنيا
delayed joy will be like, and Allah will gather both of
.كأطيب من ريح املسك
them for the fasting person. Then the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, swore by his
Lord in Whose Hand his soul is, saying that the
unpleasant smell coming from the mouth of the fasting
person is more fragrant in the sight of Allah than the
smell of musk. According to the narration of Muslim:
"more fragrant in the sight of Allah on the day of
judgement" So Allah, the Exalted, will reward him on
the Day of judgement for the bad smell that he had in
this world with one that is more fragrant than the smell
of musk.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام:اتلصنيف
. رواها مسلم: الرواية اثلاثلة. رواها ابلخاري: الرواية اثلانية. متفق عليها: الرواية األوىل:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

ٌد
. اجلنة بضم اجليم الوقاية والسرت: • ُجنة

. الفحش ورديء الالكم: واملراد به يف هذا احلديث، من الرفث: • يرفث
. اخلصام والصياح: وهو، من الصخب: • يصخب
. شاتمه: • سابه
ُ
. تغري راحئة فم الصائم بسبب الصيام: • اخلُلوف

. نوع من أنواع الطيب يتخذ من الغزالن: • املسك

:فوائد احلديث
. بيان فضل الصيام وأنه حيفظ صاحبه من الضَلل يف ادلنيا ومن عذاب انلار يف اآلخرة.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2مضاعفة األعمال الصاحلة غري الصيام إىل سبعمائة ضعف.
ُ
 .3الصوم ي دهذب انلفوس ويزكيها.
َ
دَ
 .4من آداب الصوم ترك الالكم الفاحش ،واللغط والصرب ىلع أذى انلاس ومقابلة إساءتهم بالصرب واإلحسان.
 .5إثبات يوم َ
املعاد.
اجلماع من ُمفسدات الصوم.
 .6أن ِ

 .7تضاعف حسنات الصائمني يوم القيامة بغري حساب.
َ
 .8جواز الق َسم من غري استقسام.
َ
 .9جواز الفرح عند إتمام الطاعة.
َ
 .10الصائم أو العابد إذا ف ِرح بسبب عبادته لم ينقص ذلك من أجره يف اآلخرة.
د
 .11الفرحة الاكملة يه بلقاء اهلل -تعاىل ،-عندما يُ َوىف الصابرون والصائمون أجرهم بغري حساب.
َ
 .12جواز إعَلم انلاس بالطااعت ،إذا ت َرتب ىلع ذلك مصلحة أو دفع مفسدة.
ُْ
َ
ومف ِرح لصاحبه.
 .13الصوم ُم َطيِّب لراحئة الفم عند اهلل -تعاىل-
 .14الصائم يُ َد ِّرب نفسه ويؤدبها ىلع الطاعة ،ويعودها ىلع حتمل األذى ابتغاء مرضات اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلَليل ،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 ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد
زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب،
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3546( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sulaymaan ibn Dawud (Solomon, son of
َّ َ ُ َ
ُ َ
David), peace be upon both of them, said: I  ألطوفن:-عليهما السالم- قال سليمان بن داود
ُّ ُ ُ َ
َ َ ْ َّ
will indeed have sexual intercourse with
َ
منهن
امرأة
لك
دل
ت
،
امرأة
سبعني
ىلع
ة
الليل
ِ
seventy women at night, and each one of
ُ
ُ
them will give birth to a child who will fight
غالما يقاتل يف سبيل اهلل
in the cause of Allah.
**

796. Hadith:

: احلديث.796

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

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Sulaymaan ibn Dawud (Solomon, son
of David), peace be upon both of them both, said: 'I will
indeed have sexual intercourse with seventy women at
night, and each one of them will give birth to a child who
will fight in the cause of Allah.' It was said to him: 'Say:
In Shaa Allah (Allah willing),' but he did not do so. He
had intercourse with them all, but none of them gave
birth, except for one woman who gave birth to half a
person." Upon this, Allah's Messenger, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "If he had said
'In Shaa Allah,' he would not have failed in his oath, and
his desire would have been fulfilled".

عليهما-  "قال سليمان بن داود: قال-عليه وسلم
ََ
ُّ
َ
َ ا
َ ْالليلة ىلع َسب
أل ُط د
 ت ِ َُّل لك،عني امرأة
وفن
:-السَلم
ُ
ُ
ا
: قل: ف ِقيل هل،سبيل اهلل
امرأ ٍة منهن غَلما يقاتل يف
ِ
َ
َ
ْ
 فطاف د، فلم َي ُق ْل،شاء اهلل
َ إن
 فلم ت َِّل منهن إال،بهن
ُ
َ
ٌ
ٌ
-  فقال رسول اهلل: قال."إنسان
امرأة واحدة نصف
ٍ
َ
ْ َْ
، إن شاء اهلل لم حي َنث: "لو قال:-صىل اهلل عليه وسلم
َ ا
."واكن د َراك حلاجت ِه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Prophet Sulaymaan ibn Dawud (Solomon, son of
David), peace be upon them both, said to his
interlocutor that he would have intercourse with seventy
wives of his. It was permissible to combine such a
number of wives in Solomon's time, or it was something
specific to him. His intention was that each woman
would give birth to a boy would who fight in the cause
of Allah. His interlocutor told him to say, "In Shaa Allah
(God willing)" but he forgot to do so. He had intercourse
with his wives, but none of them gave birth, except for
one woman who gave birth to a stillborn. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said that
if Solomon would have said "In Shaa Allah," he would
have fulfilled his oath and realized his wish.

 إنه:يسه
ِ  جل ِل-عليه السَلم- قال نيب اهلل سليمان
سيطوف يف يللة واحدة َىلع َسبعني امرأ ٍة من زوجاته
ُ
ا
جائزا يف رشيعته
 واكن اتلعدد بهذا القدر،وجيامعهن
ُّ ُ َ
د
منهن
 وانلية أن ت ِ ََّل لك واحدة،أو من خصائصه
َُ ُ ا
ُ
:جليسه
 فقال هل،-تعاىل- غَلما يقاتِل يف سبيل اهلل

 فنيس ولم يقل وطاف بنسائِه كما، إن شاء اهلل:قل
َ
ْ
َ
د
 أي،إنسان
منهن إال امرأة واحدة نصف
 ولم ت َِّل،قال
ٍ
ا
صىل اهلل-  وقد أخرب انليب،سقطا غري مكتمل اخللقة
َ
د
 إن: لو قال-عليه السَلم-  أن سليمان-عليه وسلم
ا
َ
 ولاكن قوهل هذا سببا، لم حينث يف يمينه،شاء اهلل
ْ
َ إلد َراك َح
.اج ِته وحتقيق رغبته
ِ

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

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

:معاين املفردات

َ َ
د
د
َُ َ د
. أي ألدورن عليهن يف بيوتهن،)هلل أل ُطوف دن
ِ  (وا: كأنه قال: • ألطوفن
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َ َ
ج َ
اف بنسائه َ :
ام َع ُه دن.
•ط
ِِ
ََ ا
َ َ ا
َ
إدراك حاجته.
• دراك حلاج ِته  :اكن سببا يف
ِ

فوائد احلديث:

ا
َ
 .1أن االستثناء يف ايلمني ،وهو قول احلالف (إن شاء اهلل) نافع ومفيد جدا تلحقيق املطلوب ،ونيْ ِل املرغوب ،فاٍن مشيئة اهلل -تعاىل -نافذة ىلع
لك يشء ،وبركة ويمن.
 .2أن املستثين ال حينث يف يمينه ،إذا علقه ىلع مشيئة اهلل -تعاىل -ولم يفعل.

 .3يف هذا احلديث ،عربة وعظة وقعت نليب من أنبياء اهلل -تعاىل ،-صمم يف أمره وختلفت مشيئة اهلل ،فلم يشفع هل قربه من اهلل -جَل وعَل -أن
حيقق طلبه إال أن يذكره فَل ينساه ،فكيف بمن هو دون األنبياء رتبة ومزنلة؟!
َ َ
د
جيري اهلل -تعاىلَ -ويقدر مثل هذه األمور ىلع الك َمل ِة من عباده لِريى انلاس أن األمر هل وحده ،وأنه املتفرد باتلدبري واتلرصيف ،وأن ليس هل
ِ .4
ْ
مشارك يف حك ِمه وأم ِره.
 .5أن اعدات أنبياء اهلل وأويلائه ،تكون بسبب نياتهم الصاحلة عبادات.
 .6جواز اإلخبار عن وقوع اليشء بناء ىلع الظن ،فإن هذا اإلخبار من سليمان لم يكن عن ويح ،وإال لوجب أن يقع ما أخرب به.
ُ
قول" لو" إذا لم يكن ىلع وج ِه االعرتاض ىلع القدر.
 .7جواز ِ
ا
ا
ا ا
ا
َ
َ
َ
ا َ
إلدراك حاجته.
نبِغ هل أن يقول :إن شاء اهلل تأدبا أوال ،وثانيا قوهل إن شاء اهلل يكون سببا
ِ
 .8لو أراد املسلم أن يفعل شيئا ولو اكن خريا في ِ
ا
ا
ا
ِّ
د
أن األنبياء والرسل َمنَ َ
اعيلة فسليمان قد طاف ىلع نسائه د
ح ُهم ُ
السبْعني أو التسعني كما يف رواية.
اهلل طاقة برشية
.9
ٌ
َ
ُّ
ُ
د
اظ اليت ليس فيها بشاعة كما يف قوهل "ألطوفن".
 .10اتلأدب باستعمال األلف ِ

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
قرطبة1408 ،ه- .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه- .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه- .اإلملام برشح عمدة
األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط .دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل 1381ه.

الرقم املوحد)2977( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The story of `Amr ibn `Abasah's conversion
to Islam and how the Prophet, may Allah's صىل- قصة إسالم عمرو بن عبسة وتعليم انلِب
peace and blessings be upon him, taught
 الصالة والوضوء هل-اهلل عليه وسلم
him about the prayer and ablution.
**

797. Hadith:

`Amr ibn `Abasah, may Allah be pleased with him,
reported: ''In the pre-Islamic time of ignorance, I used
to think that the people were misguided; they were not
on a right path and they worshipped idols. Then I heard
of a man in Makkah who was giving news. So I mounted
my camel and went to him. It was the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him.
He was in hiding, as his own people were being
aggressive towards him. So I acted gently until I went
in to see him. I asked him: ‘Who are you?’ He said: ‘I
am a prophet.’ I asked: ‘What is a prophet?’ He said:
‘Allah has sent me.’' I asked: ‘With what has He sent
you?’ He said: ‘He sent me with [a message of]
maintaining the ties of kinship, breaking the idols, and
upholding the Oneness of Allah without associating
anything with him.’ I said: ‘Who is with you on that?’ He
said: ‘A free man and a slave man.‘ (At that time only
Abu Bakr and Bilal, may Allah be pleased with them,
were with him.) I said: ‘I shall follow you.’ He said: ‘You
cannot do that today; do you not see my situation and
that of the people? Go back to your people, and when
you hear that I have succeeded in my mission, come to
me.'' So I went back to my people. Later, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, went to Madinah. It was when some of my
people went to Madinah, that I asked: ‘What happened
to this man who came to Madinah?’ They said: ‘People
are hastening to him. His own people wanted to kill him,
but they could not.’ So I went to Madinah and went to
see him and said: ‘O Messenger of Allah, do you
recognize me?’ He said: ‘Yes, you are the one who met
me in Makkah.’ I said: ‘O Messenger of Allah, tell me
what Allah has taught you that I am unaware of. Tell me
about the prayer.’ He said: ‘Perform the Fajr prayer.
Then do not pray until the sun has risen to the height of
a lance, for when it rises, it rises between the two horns
of a devil and this is when the unbelievers prostrate
themselves to it. Then pray, for prayer is witnessed and
attended until the shadow of the lance shrinks. Then do
not pray, for at that time Hell is fired up. Then pray when
the shadow becomes longer, for the prayer is
witnessed and attended until you perform the `Asr
prayer. Then do not pray until the sun sets, for it sets
between the two horns of a devil and this is when the
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 كنت وأنا: قال-ريض اهلل عنه- عن عمرو بن َعبَسة
َْ
َ
 وأنهم لي ُسوا،يف اجلاهلية أظن أن انلاس ىلع ضَللة
 فسمعت برجل، وهم يَعبدون األوثان،ىلع يشء
ُ
ُ َ ََ ا
ُ  فقد،دت ىلع راحليت
مت
 فقع،بمكة خيرب أخبارا
ِ
-صىل اهلل عليه وسلم-  فإذا رسول اهلل،عليه
ْ َ ْ ُ
ُ لط
 فتَ د،ءآء عليه قومه
ٌ  ُج َر، خ ِفياا
فت حىت دخلت
مست
َ
 «أنا ن ي: ما أنت؟ قال: فقلت هل،عليه بمكة
:يب» قلت
َ
وما نَ ي
 وبِأ ِّي يشء: «أرسلين اهلل» قلت:يب؟ قال
ِ
، وكَّس األوثان، «أرسلين بصلة األرحام:أرسلك؟ قال
ٌ
 فمن معك: قلت،»يشء
وأن يُ َو دحد اهلل ال يُرشك به
ٌ َ
 ومعه يومئذ أبو بكر،» « ُح ير وعبْد:ىلع هذا؟ قال
َ
: قال، إين ُم دت ِب ُعك: قلت،-ريض اهلل عنهما- وبَلل
 أال ترى حايل،«إنك لن تستطيع ذلك يَ ْو َمك هذا
 فإذا سمعت،وحال انلاس؟ ولكن ارجع إىل أهلك

 وقدم، فذهبت إىل أهِّل: قال.»ِيب قد ظهرت فأتين
 املدينة حىت قدم-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ٌ َن
 ما فعل هذا الرجل اذلي: فقلت،فر من أهِّل املدينة
َ
ٌ َ
ُ  وقد أراد،اع
قومه
 انلاس إيله ِرس:ق ِدم املدينة؟ فقالوا
َ
 فدخلت، فقدمت املدينة، فلم يستطيعوا ذلك،قتله
ُ ْ ََ
 أنت، «نعم: يا رسول اهلل أتع ِرفين؟ قال: فقلت،عليه
ََ
 أخربين، يا رسول اهلل: فقلت:اذلي لقيْ َت ِين بمكة» قال
د
ُ ْ َ
: أخربين عن الصَلة؟ قال،عما َعل َمك اهلل وأج َهل ُه
ِّ
َ
ْ ُ ْ ثم اق،صَلة الصبح
رص عن الصَلة حىت ترتفع
« َصل
ُ َ
ُ َ
 فإنها ت ْطل ُع حني تطل ُع بني قرين،الشمس ِقيْ َد رمح
ُ َ
صل فإن
ِ  ثم، وحينئذ يسجد هلا الكفار،شيطان
ْ ُّ ُ ِّ َ ْ َ د
ٌ ُ ٌ ُ
،بالرمح
حمضورة حىت يست ِقل الظل
الصَلة مشهودة
ُ
َ
ْ
ْ ُ ْثم اق
ُ
 فإذا، فإنه حينئذ تسجر جهنم،رص عن الصَلة
ِّ َ
ٌ ُ ٌ ُ
حمضورة حىت
 فإن الصَلة مشهودة،أقبل اليفء ف َصل
ْ ُ ْ ثم اق،تُصِّل العرص
رص عن الصَلة حىت تغرب
ْ َ  فإنها َت ْغ ُر ُب بني قَ ْر،الشمس
 وحينئذ،ين شيطان
ُ
 فالوضوء، يا نيب اهلل: فقلت:يسجد هلا الكفار» قال

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َُ ٌ
، «ما ِمنكم رجل يق ِّر ُب وضوءه:حدثين عنه؟ فقال
 إال د،فيتمضمض ويستنشق فيستنرث
خرت خطايا

unbelievers prostrate themselves to it.’ I then asked: ‘O
Prophet of Allah, tell me about ablution.’ He said: ‘When
any of you approaches his ablution water and rinses his
mouth and nose, the sins of his face fall with the water
from the edges of his beard. Then when he washes his
hands and arms up to the elbows, the sins of his hands
fall with the water from his fingertips. Then, when he
wipes over his head, the sins of his head fall with the
water from the ends of his hair. Then, when he washes
his feet up to the ankles, the sins of his feet fall with the
water from his toes. Then, when he stands up for the
prayer, praises Allah the Almighty, extols Him, glorifies
Him as He deserves, and empties his heart for Allah the
Almighty, he becomes as free from his sins as he was
on the day his mother gave birth to him.’'' `Amr ibn
`Abasah narrated this Hadith to Abu Umamah, a
Companion of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him. Abu Umamah, said
to him: "O `Amr ibn `Abasah, think about what you are
saying. Will a man be getting all of this on one
occasion?" `Amr said: "O Abu Umamah, I am old in
age, weak in bones, and close to death. I do not need
to tell lies about Allah and His Messenger, may Allah's
peace and blessings be upon him. Had I not heard this
from the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, only once, twice, three times
(he counted up to seven times), I would have not
reported it. However, I heard it more often than that''.

 ثم يغسل يديه إىل،وجهه من أطراف حليته مع املاء
 إال د،املرفقني
 ثم،خرت خطايا يديه من أنامله مع املاء

 إال د،يمسح رأسه
خرت خطايا رأسه من أطراف شعره
 إال د، ثم يغسل قدميه إىل الكعبني،مع املاء
خرت

، فإن هو قام فصىل،خطايا رجليه من أنامله مع املاء
َد
 وأثىن عليه وجمده باذلي هو هل،-تعاىل- فحمد اهلل
َ د
 إال انرصف من خطيئته،-تعاىل- وفرغ قلبه هلل
،أهل
َْ َ
 فحدث عمرو بن عبسة بهذا.»كهيئته يوم ودلته أمه
صىل اهلل عليه- احلديث أبا أمامة صاحب رسول اهلل

 انظر ما، يا عمرو بن عبسة: فقال هل أبو أمامة-وسلم
:تقول! يف مقام واحد يُعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو
د
ْ َ َ
َ ُيا أبا أ
 واقرتب، ورق عظيم،ربت ِس ِّين
ك
لقد
،امة
م
ِ
ْ َ
َ
 وال،-تعاىل-  وما ِيب حاجة أن أك ِذب ىلع اهلل،أجِّل
 لو لم أسمعه-صىل اهلل عليه وسلم- ىلع رسول اهلل
 إال مرة أو-صىل اهلل عليه وسلم- من رسول اهلل
ا
د
د
حدثْت أ ا
بدا
 ما-حىت عد سبع مرات- مرتني أو ثَلثا
. ولكين سمعته أكرث من ذلك،به

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

`Amr ibn `Abasah al-Sulami, may Allah be pleased with
him, informed us about his situation in the pre-Islamic
times and how Allah guided him to Islam. Before Islam,
he had a light in his heart that showed him that the
people were misguided, as they worshipped false
objects that they associated with Allah. He did not share
their beliefs. So when he heard of someone in Makkah
telling prophetic news, he mounted his camel and went
to him. Prophet Muhammad was then in hiding to avoid
the abuse of the Makkans. `Amr says that he used
gentle ways to get access to the Prophet. He then
approached him and asked him about his message.
The Prophet told him that Allah had sent him with a
message of upholding kinship relations, breaking idols,
and worshipping Allah alone without associating
partners with Him. Here the Prophet was inviting him to
Allah, explaining to `Amr great aspects of Islam. The
most important thing he told him was to believe in the
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خيربنا عمرو بن عبسة السليم ريض اهلل عنه كيف
. وكيف هداه اهلل إىل اإلسَلم،اكن حاهل يف اجلاهلية

 عنده نور يف قلبه يبني هل أن-وهو يف اجلاهلية- فاكن
 ولم يكن،هؤالء انلاس ىلع باطل وىلع رشك وضَللة

يعتقد ما يعتقدون ثم إنه سمع أن شخصا يف مكة
ا
 فاستقل راحلته.أخبارا
خرج يف هذا الزمن خيرب
، ريض اهلل عنه وقدم ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم

فوجده متخفيا يف دعوته خشية األذى من كفار

 (فتلطفت حىت دخلت: قال عمرو بن عبسة.قريش
: قلت: قال، أنا نيب: ما أنت؟ قال:عليه بمكة فقلت

 وبأي يشء: قلت: قال، أرسلين اهلل:وما نيب؟ قال

، وكَّس األوثان، أرسلين بصلة األرحام:أرسلك؟ قال

 هنا داع إىل اهلل عز.)وأن يوحد اهلل وال يرشك به شيئا
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Oneness of Allah and to have good manners. He told
`Amr what people would realize with their reason; that
idols were a falsehood. Before coming to Islam, `Amr
knew that the polytheists were on a false path of
worship and he was searching for the truth. So when
he reached the Prophet and asked him about his
message, he told him that Allah had sent him with a
message that maintains kinship relations. This was
contrary to the rumor that the Makkans had spread that
he had come with a message that severs kinship ties.
Against this backdrop, the Prophet asserted that his
message maintained kinship ties. The Prophet further
told `Amr that his message included the breaking of
idols, i.e., everything that is worshipped besides Allah,
so Allah is worshipped alone, without any partners
being associated with Him. Upon hearing that, `Amr
asked the Prophet about his followers, and the Prophet
told him that a free man (Abu Bakr) and a slave man
(Bilal) were following him. So he said that he too would
follow the Prophet. However, the Prophet told him that
he could not do so on that day, because if `Amr had
joined the Prophet in Makkah, leaving his own people,
the Prophet would not have been able to protect him
from the Makkans. So he told him to stay as a Muslim
among his people until Islam was strong enough, then
`Amr could join the Muslims. This was an aspect of the
Prophet’s compassion. `Amr was weak and there was
a large number of Makkans who were hostile towards
the Prophet, and he could not defend himself, much
less someone else. `Amr went back to his own people
as a Muslim. He would often check on the Prophet's
news, but kept his own conversion a secret, fearing for
his life. When some of his people came back from a
visit to Madinah, `Amr asked them about the Prophet.
They told him that people were being quick in
responding to him and that although the Makkans
wanted to kill him, they had failed. So `Amr travelled to
Madinah and went to see the Prophet, who recognized
him. `Amr asked the Prophet about the teachings of
Islam to learn the divine knowledge that he was
unaware of. The Prophet told him that he should pray
the Fajr prayer on time and then stop praying until the
sun rises, because when it rises the unbelievers
prostrate themselves to it. A Muslim, however, is not
allowed to delay his morning prayer nor pray a
supererogatory prayer when the sun rises. The time for
sunrise can be known from a calendar. The Prophet
forbade Muslims from emulating the unbelievers by
praying at sunrise, because the sun rises between the
two horns of a devil. Later, however, the angels are in
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 وأهم يشء هو، وبني حماسن هذا ادلين العظيم،وجل
 فذكر هل صىل، وماكرم األخَلق،توحيد اهلل عز وجل
اهلل عليه وسلم ما يعرفه انلاس بعقوهلم من أن هذه

 وذللك هذا الرجل قبل أن يدخل يف،األصنام باطلة

اإلسَلم اكن يعرف أن هذا اذلي عليه املرشكون من
 فهو يبحث عن احلق ريض اهلل تبارك،عبادة باطل

 فلما ذهب إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم،وتعاىل عنه

 (أرسلين بصلة:ذكر هل أن اهلل أرسله بذلك قال

األرحام) فهذه ماكرم األخَلق؛ ألن أهل مكة اكنوا

يشيعون ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه جاء بقطع
 وأنه، فكذبهم انليب صىل اهلل عليه وسلم،األرحام

 ( وكَّس األوثان.إنما جاء بصلة األرحام ال بقطعها
( ،) كَّس ما يعبد من دون اهلل سبحانه تبارك وتعاىل
 " فمن: قلت: قال، ) وأن يوحد اهلل وال يرشك به شيئا
 من دخل يف هذا ادلين معك ؟:معك ىلع هذا؟ " أي

، أبو بكر ريض اهلل عنه: احلر،)  ( حر وعبد:قال
 إنك: قال، (إين متبعك. بَلل ريض اهلل عنه:والعبد
 أنه إذا:لن تستطيع ذلك يومك هذا) وإنما املعىن

اتبعه وترك قومه يلكون مع انليب صىل اهلل عليه
وسلم يف مكة فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال

 امكث: فقال هل،يستطيع أن يدفع عنه هؤالء الكفار

يف قومك مسلما حىت يظهر هذا ادلين فتأيت وتكون

 فهذا من رأفته ورمحته وشفقته صىل اهلل عليه،معنا
 فقال صىل اهلل عليه، فإن هذا الرجل ضعيف،وسلم

 أال، ( إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا:وسلم للرجل

 انلاس كرثة وهم:ترى حايل وحال انلاس؟) يعين

! فكيف أدفع عنك؟، وال أقدر عليهم،يؤذونين

 فإذا سمعت يب قد، ولكن ارجع إىل أهلك:(فقال
د
 حىت، استمر ىلع إسَلمك
:  واملعىن.)ظهرت فأتين
 ( فذهبت إىل أهِّل: قال. فأتين،تعلم بأين قد ظهرت
وقدم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املدينة وكنت

 فجعلت أخترب األخبار) ألن اإلسَلم دخل،يف أهِّل
 ( وأسأل انلاس حني قدم: يقول،يف قلب الرجل

 ما: فقلت، حىت قدم نفر من أهِّل من املدينة،املدينة
فعل هذا الرجل اذلي قدم املدينة؟ ) وكأنه اكن خييف

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
attendance to record the Muslims who pray and to
witness it for them. No prayer is allowed when the sun
is in the middle of the sky, because this is when Hell is
fired up. At this time, one's shadow is underfoot for a
short time that lasts for only two Rak`ahs. However,
when the shade shrinks under one's feet and moves in
the other direction, marking noon, the angels are in
attendance, so a Muslim may pray from the time of the
Zhuhr prayer until the `Asr prayer. This is an open time
for prayer. After praying the `Asr prayer, there is no
prayer until the sunsets. It is forbidden to pray before
sunset, because the sun sets, as it rises, between the
two horns of a devil. So a Muslim is not allowed to delay
praying the `Asr prayer until shortly before sunset,
because in doing so he would be emulating the
unbelievers. The Prophet called that the prayer of the
hypocrites, who wait until the sun is orange and pray
four Rak'ahs quickly with little remembrance of Allah. A
Muslim should not behave like the unbelievers and
hypocrites, deliberately delaying the `Asr prayer until
the sun is going to set. `Amr then asked the Prophet
about ablution. The Prophet told him that doing ablution
as prescribed eliminates sins, as they fall with the water
when one washes one’s body. `Amr used to tell others
this Hadith, but Abu Umamah warned him about it
thinking that he was exaggerating. He might have
thought that the reward for doing ablution was too large;
that a Muslim becomes as free of sins as he was when
he was a newborn. `Amr explained that he did not have
to lie; he was already old, weak, and about to die. He
added that he had heard the Hadith not only once or
even seven times, but more than that.

: فقالوا: ( قال، ولم يظهره خوفا من قومه،إسَلمه
ا
 وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا،رسااع
انلاس إيله
 يا: فدخلت عليه فقلت، فقدمت املدينة: قال،ذلك

 نعم أنت اذلي لقيتين بمكة:رسول اهلل! أتعرفين؟ قال

 يا رسول اهلل! أخربين عما علمك اهلل: فقلت:) ( قال
: فهو اآلن يسأل انليب صىل اهلل عليه وسلم،) وأجهله
ما يه أحاكم اإلسَلم اليت نزلت عليك؟ علمين مما

( : فقال، أخربين عن الصَلة؟،علمك اهلل وأجهله
ْ ُ ْ (ثم اق، يف وقتها:صل صَلة الصبح ) أي
رص عن

 صَلة الصبح:الصَلة حىت ترتفع الشمس) واملعىن
ْ
 فاق ُرص عن الصَلة حىت،ليس هناك صَلة بعدها

 وهل عندما تطلع الشمس يصِّل نافلة،تطلع الشمس
ْ ُ ْ ( ثم اق:؟ يقول هل صىل اهلل عليه وسلم
رص عن الصَلة
 يف نظر انلاظر:حىت ترتفع الشمس قيد رمح ) يعين

 وقت،) (فإنها تطلع حني تطلع بني قرين شيطان،إيلها
طلوع الشمس هذا هو وقت يسجد الكفار فيه
 فَل جيوز للمسلم أن يؤخر الفرض إىل هذا،للشمس
 وال جيوز هل أن يصِّل انلافلة وقت،الوقت باختياره
 وجتد يف اتلقويم ( وقت،طلوع الشمس حىت ترتفع

 قال صىل اهلل عليه.الرشوق ) فهذا الوقت املقصود

، ( فإنها تطلع حني تطلع بني قرين شيطان:وسلم
: قال.وحينئذ يسجد هلا الكفار ) فنهانا أن نتشبه بهم

 حترضها:  أي،)(ثم صل فإن الصَلة مشهودة حمضورة
مَلئكة انلهار تلكتبها وتشهد بها ملن صَلها فيه

 ( حىت يستقل: قال.بمعىن رواية مشهودة مكتوبة
ْ ُ ْ ثم اق،الظل بالرمح
، عند الزوال:رص عن الصَلة ) أي
وذلك عندما تكون الشمس يف كبد السماء فوق

 ويكون الظل ُكه حتت قدميه فيقول،رأس اإلنسان
 وهو وقت يسري يقدر، ال تصل يف هذا الوقت:هل

 فهذا الوقت ال جيوز هل أن يصِّل فيه؛،بركعتني تقريبا

 ( فإنه حينئذ:ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال

 فهذا هو الوقت اذلي حترم فيه، ) تسجر جهنم
. فاذلي يدخل ينتظر حىت يؤذن لصَلة الظهر،الصَلة

 اكن الظل يتقلص، الظل: (فإذا أقبل اليفء) أي:قال
 وابتدأ ينتقل بعد،ويتقلص حني صار حتت قدميك
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ذلك إىل انلاحية األخرى منك ،فيكون الظل عند
وقت أذان الظهر قد بدأ يتحول من املغرب إىل

املرشق .قال( :فإذا أقبل اليفء فصل ،فإن الصَلة
مشهودة حمضورة حىت تصِّل العرص) أي :فصل

الفريضة وانلافلة حىت وقت العرص فهو وقت

مفتوح ،فصل فيه ما شئت من نوافل ،وليس هناك
كراهة .قال صىل اهلل عليه وسلم( :ثم اقْ ُ ْ
رص عن
الصَلة حىت تغرب الشمس) أي :فإذا صليت العرص
فَل تصل نافلة حىت تغرب الشمس( .ثم اقْ ُ ْ
رص عن
الصَلة حىت تغرب الشمس) فقبيل غروب الشمس

يرجع وقت اتلحريم مرة أخرى مثل وقت طلوع

الشمس ،والعلة هنا أنها تغرب بني قرين شيطان ،فَل

جيوز للمسلم أن يؤخر صَلة العرص إىل قبيل الغروب
اختيارا؛ ألنه يتشبه بعباد الشمس من الكفار،

واملسلم كأنه بفعله هذا يقَّل هؤالء الكفار فيؤخر
صَلة العرص إىل هذا الوقت ،وسماها انليب صىل اهلل
عليه وسلم صَلة املنافقني؛ ألن املنافق يرقب
الشمس حىت إذا اصفرت قام فنقرها أربعا ال يذكر

اهلل فيها إال قليَل ،فاحذر أن تتشبه بالكفار أو

تتشبه باملنافقني وتؤخر صَلة العرص اختيارا إىل
وقت اصفرار الشمس .وقال صىل اهلل عليه وسلم( :

فإنها تغرب بني قرين شيطان ،وحينئذ يسجد هلا
الكفار ) .قال عمرو فقلت ( :يا نيب اهلل! فالوضوء

حدثين عنه؟ قال صىل اهلل عليه وسلم :ما منكم
رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينترث إال

خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه) أي أن اإلنسان
عندما يتوضأ تتساقط اذلنوب مع آخر قطر املاء،

فعندما يغسل وجهه ،فإن ذنوب الفم واألنف والوجه
والعينني تزنل ُكها مع املاء .ثم إن عمرو بن عبسة

ريض اهلل عنه حدث بهذا احلديث أبا أمامة ريض اهلل

عنه فقال هل أبو أمامة ( :يا عمرو بن عبسة انظر ما
تقول! يف مقام واحد يُعطى هذا الرجل؟!) .يعين :كأنه
استكرث أن لك هذا يُعطاه العبد يف مقام واحد ،أنه إذا

توضأ هذا الوضوء خرت اخلطايا ُكها منه ،ثم يدخل

يف الصَلة فيخرج منها كيوم ودلته أمه ،ليس عليه
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ذنب ،يقول هل :تذكر جيدا أن تكون قد نسيت شيئا
مما ذكره انليب صىل اهلل عليه وسلم .فاكن جواب
عمرو ريض اهلل عنه أنه قال ( :يا أبا أمامة! لقد كربت
سين ،ورق عظيم ،واقرتب أجِّل ،ومايل حاجة أن

أكذب ىلع اهلل تعاىل ) ،وحاشا ألصحاب انليب صىل

اهلل عليه وسلم أن يكذبوا ىلع انليب صىل اهلل عليه

وسلم أو ىلع ربهم سبحانه .قال ( :وال ىلع رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم إال مرة أو مرتني أو ثَلثا حىت عد

سبع مرات ما حدثت بهذا أبدا ) .يعين :هذا احلديث
لم يقله انليب صىل اهلل عليه وسلم مرة واحدة ،بل قاهل

سبع مرات ،والعدد (سبعة) يذكره العرب بمعىن:

الكرثة ،ولعله قاهلا أكرث من ذلك ،قال ( :ولكين
سمعته أكرث من ذلك ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أوقات انليه عن الصَلة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > العهد امليك
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يف اجلاهلية  :قبل اإلسَلم ،سموا بذلك لكرثة جهاالتهم.
ُ
ُ ْ َ ْ ا
سترتا ممن يريد أ ِذيته من كفار قريش.
• مستخ ِفيا  :أي م ِ
دْ
• تَلَ دط ْف ُ
ت  :ترفقت.
َ
• ُم دت ِب ُعك ُ :مظهر لإلسَلم ،ومقيم معك يف مكة.
ََ
َ
• ظ َه ْرت  :غلبْت وعلوت عليهم
َ ٌ
ُ ْ
َّسعني.
• ِرساع  :أي م ِ
دَ
انلفر  :اجلماعة من انلاس من اثلَلثة إىل العرشة.
•
ْ ُ ْ ُد
• اقرص  :كف واقعد.
َ ْ َْ ْ
يد ُرم ٍح  :قد َر ُرمح.
• ِق
َْ َ
ْ
• قرين شيطان  :ناحييت رأسه ،بمعىن أنه يقف يف جهة مطلع الشمس ومغربها حىت يكون السجود هل ممن يعبد الشمس ،وقيل :املراد به اتلمثيل،
ومعناه أنه يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون.
ْ
• مشهودة حم ُضورة  :حترضها املَلئكة وتشهد بها ملن صَلها.
د ِّ ُ
• ي َ ْستَ ِقل الظل بالرمح  :أي يقوم مقابله يف جهة الشمال ،ليس مائَل إىل املغرب وال املرشق ،وهذه حالة االستواء.
َ
• ت ُ ْس َ
ج ُر جهنم  :يُوقد عليها إيقادا بليغا.
َ
• اليفء  :ظل إىل جهة املرشق ،واليفء خمتص بما بعد الزوال ،وأما الظل فيقع ىلع ما قبل الزوال وبعده.
َُ
• يق ِّر ُب وضوءه  :حيرض املاء اذلي يتوضأ به.
ْ
• يَنتَ ِرث  :خيرج ما يف أنفه من أذى ،وانلرثة :طرف األنف.
َ
َ ْ َ
• خ درت خ َطايَاه َ :سق َطت ذنوبه

34

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
• ِفيه  :الفم ،ومجْعه أفواه.
ْ
ََ
اشيمه  :أقىص األنف.
• خي ِ
َ
• ال ِم ْرفق  :هو موقع اتصال اذلراع بالعضد وهما مرفقان.
َ
ْ
ََ
ُ
• أنا ِمله  :املفرد :أنمله ،ويهُ :عقد اإلصبع أو سَلمها أو ال ِمف َصل األىلع من اإلصبع اذلي فيه الظفر.

فوائد احلديث:
ُ
 .1األ ُّمة اليت تنحرف عن منهج اهلل وتتبع خطوات الشيطان ليست ىلع يشء؛ ألنها ترتدى يف مهاوي الضَللة  ،ويشهد هلذا املعىن قوهل تعاىل :
(قل يا أهل الكتاب لستم ىلع يشء حىت تقيموا اتلوراة واإلَنيل وما أنزل إيلكم من ربكم) (املائدة.)68 :
 .2اجلاهليون َح درفوا دين إبراهيم وإسماعيل ولكن بيق نفر اكنوا يعتقدون ضَلل قومهم ،واتبعوا بقايا دين إبراهيم وإسماعيل وهم احلنفاء
أمثال زيد بن عمرو بن نفيل.

 .3حرص عمرو بن عبسة يف ابلحث عن ادلين الصحيح.
 .4فيه أن ادلعوة يف أول اإلسَلم اكنت ا
رسا.

 .5إذا خيش ُّ
ادل َاعة الفتنة من قبل ِحزب الشيطان وجند الطاغوت واكنوا ىلع ضعف جاز هلم أن يَّسوا بدعوتهم ،وذللك أرشد رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه أن يعود إىل أهله بإسَلمه يلقيم فيهم خشية من أذى قريش.

 .6حرص كفار قريش ىلع قتل انليب صىل اهلل عليه وسلم.

 .7جرأة كفار قريش ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.
َ َ
 .8فيه صرب انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع جرأة قومه عليه .ومن صرب ظفر.

 .9فيه أنه جيب ىلع ادلايع أن ال يكل وال يمل من دعوة انلاس ولو لم يتبعوه.

 .10حسن صنيع عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه ،حني أراد ادلخول ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.

 .11فيه معجزة للنيب يه إعَلمه بأنه سيظهر ،فاكن كما أخرب.
 .12رسعة استجابة عمرو بن سلمة ريض اهلل عنه للحق.

 .13فضيلة عمرو بن عبسة وأنه من السابقني األولني.
د
 .14بيان للشدة اليت مر بها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قومه يلصدوه عن دين اهلل.

 .15استحباب سؤال أهل العلم عن أحاكم ادلين.
ُ
 .16بيان ما يرسل اهلل به رسله وهو توحيد امللة بأن يعبد اهلل وحده وال يرشك به شيئا وحيطم الطاغوت  ،وتوحيد اللكمة بأن توصل األرحام  ،ولن
يكون توحيد اللكمة إال بتوحيد امللة.
 .17وجوب حتطيم األوثان ُ
والصلبان َ
وطمس الصور.
ا

 .18بيان لفضل أيب بكر الصديق وبَلل ،وأنهما من السابقني األولني.

 .19استحباب متابعة أخبار أهل العلم والسؤال عن أحواهلم واالطمئنان عليهم.

 .20استحباب املسارعة إىل أهل اإلسَلم عند زوال املحن واالبتَلء  ،وذللك ال جيوز تكثري سواد أهل الكفر باملقام بني ظهرانيهم.
 .21قويت شوكت اإلسَلم ،حني استقر انليب صىل اهلل عليه وسلم يف املدينة.

 .22استجابة انلاس دلعوة انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ودخوهلم يف دين اهلل رسااع.
ََ د
ُ
 .23ق دوة ذاكرة انليب _صىل اهلل عليه وسلم _  ،فإنه تذكر عمرو بن َعبَسة بعد مدة طويلة.
 .24حرص عمرو بن َعبَسة ىلع تليق العلم الرشيع من أصله.
 .25بيان أهمية الصَلة وعظم شأنها.

 .26فضل ركعيت الوضوء  ،إذا لم حيدث نفسه بيشء  ،إال أن الكبائر ال تكفرها إال اتلوبة الصادقة.

 .27بيان لألوقات اليت تكره فيها الصَلة ويه حني رشوق الشمس  ،ووقت الزوال ،وحني تغرب الشمس.

 .28حتريم التشبه بالكفار ولو لم يقصد املتشبه ذلك ،فإن اذلي يصِّل حني تطلع الشمس وحني تغرب ال يقصد التشبه بالكفار ،ومع ذلك
فالصَلة حينئذ منيه عنها.
ُ
 .29بيان لفضل الوضوء وأنه مكفر لذلنوب واخلطايا ،وهذا ملن توضأ كما أمر.
ُ َ ِّ
حدث من غري تهمة.
 .30جواز اتلثبت من الم
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 .31تأكيد عمرو بن َعبَ َسة ريض اهلل عنه سماعه هلذا احلديث من انليب صىل اهلل عليه وسلم عدة مرات.
 .32حرص عمرو بن َعبَ َسة ىلع نرش ما تعلمه من انليب صىل اهلل عليه وسلم.

 .33خفاء بعض األحاكم والفضائل ىلع بعض الصحابة.
ا
ا
ا
ا د
ُ
ا
ورجاء وعمَل صاحلا.
ُ .34كما طال ع ْمر املسلم واشتعل رأسه شيبا َو َرق عظمه  ،فإنه ينبِغ أن يزداد إحسانا

 .35أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُكهم عدول ثقات.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
 1397ه ،الطبعة الرابع ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عَلن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن
احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)6610( :
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I said to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him:
"Are there two prostrations in Surat-ulHajj?" He said: "Yes, and whoever does not
perform them should not read them".

قلت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أيف
سورة احلج سجدتان؟ قال :نعم ،ومن لم
يسجدهما ،فال يقرأهما

 .798احلديث:

**

798. Hadith:

ْ

ُ
عقبَة بن اعمر -ريض اهلل عنه -قال :قلت لرسول ‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be pleased with him,
عن
reported: "I said to the Messenger of Allah, may Allah's
َ ََ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ :-أيف سورة احلج سجدتان؟
peace and blessings be upon him: 'Are there two
َْ ْ
َْ ُ ْ
جدهما؛ فَل يق َرأهما».
قال« :نعم ،ومن لم يس
prostrations in Surat-ul-Hajj?' He said: 'Yes, and
whoever does not perform them should not read them"'.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث :يسأل ُ
عقبة بن اعمر -ريض اهلل In this Hadith, ‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be pleased
with him, asks the Prophet, may Allah's peace and
َ
عنه -انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويستفهم منه عن blessings be upon him, whether or not there are two
سورة احلج ،أفيها سجدتان؟ فأجابه انليب -صىل اهلل prostrations in Surat-ul-Hajj. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, replied in the
عليه وسلم -بنعم ،فيهما سجدتان .ثم زاده حكما
affirmative, then he added another ruling to that:
َ
َ
آخر ،وهو" :ومن لم يسجدهما فَل يقرأهما" أي :من "Whoever does not perform them should not read
أىت ىلع هاتني اآليتني ،ولم يُرد ُّ
السجود فيهما فَل them," meaning: whoever reaches these two verses
and does not intend to prostrate upon reading them
يقرأهما ،وهذا انليه ليس للتحريم ولكنه للكراهةshould not read them in the first place. This prohibition ،
does not indicate unlawfulness; rather, it indicates
وسجود اتلَلوة ُسنة.
undesirability, because the prostration of recitation is a
)(recommended) Sunnah. (It is not obligatory.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > سجود السهو واتلَلوة والشكر
راوي احلديث :رواه أبو داود
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:

د
 .1احلديث ديلل ىلع أن يف سورة احلج سجدتني.
الر ٌد ىلع من لم يعترب د
َ .2
السجدة اثلانية من َسجدات القرآن.
ا
د
بأن فيها سجدتني ،إال أن ذلك ال يدل ىلع تفضيلها ىلع غريها من د
السور مطلقا،
 .3احلديث يدل ىلع ِمزية ُسورة احلج ىلع غريها من سور القران؛
د
د
د
وإنما يفضل اليشء ىلع اليشء حبسب ما قيِّد به.
 .4أن القرآن يتفاضل ،وأن بعضه أفضل من بعض؛ حلكمة اهلل أعلم بها.
 .5مرشوعية إجابة السائل بأكرث مما سأل مما حيتاج إيله.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن 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 .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر،
بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم
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 ،انلارش :مكتبة دار السَلم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهسبل السَلم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
د
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 عبدالسَلم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11241( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Abu Humayd as-Saa‘idiyy, while he was
sitting with ten of the Companions of the
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, including Abu
Qataadah, said: "I am the most
knowledgeable among you about the prayer
of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him".

قول أيب محيد الساعدي يف عرشة من أصحاب
 منهم أبو-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

صىل اهلل-  أنا أعلمكم بصالة رسول اهلل:قتادة
-عليه وسلم

**

799. Hadith:

Muhammad ibn ‘Amr ibn ‘Ataa reported: "While Abu
Humayd as-Saa‘idiyy was sitting among ten of the
Companions of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, including Abu
Qataadah, he said: 'I am the most knowledgeable
among you about the (manner of the) prayer of the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him.' They said: 'Why? By Allah, you did not
follow him more than we did, nor did you accompany
him before us.' He said: 'Indeed, I am.' They said: 'Then
show us.' He said: 'When the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, stood up for
prayer, he would raise his hands parallel to his
shoulders, say Takbeer (Allahu Akbar [Allah is the
Greatest]), and then wait until every bone of his body
would settle properly in its place. Then he would recite
(the Qur’an), then he would raise his hands parallel to
his shoulders and say Takbeer, and then bow, placing
his palms on his knees. Then he would stand up
straight, and he would neither lower his head nor raise
it much. Then he would say: ‘Sami‘a Allaahu liman
hamidah’ (Allah hears those who praise Him); and he
would then raise his hands to the level of his shoulders
while standing straight. Then he would say Takbeer
and prostrate himself on the ground, keeping his arms
away from his sides. Then he would raise his head and
tuck his left foot and sit on it, and he would spread out
his toes while prostrating. Then he would prostrate,
then say Takbeer, raise his head, tuck his left foot, and
sit on it until every bone returned to its place. Then he
would stand up and do the same in the next Rak‘ah
(unit of prayer). Then, when he stood up after two
Rak`ahs, he would raise his hands up to the level of his
shoulders as he did at the beginning of the prayer. Then
he would offer the rest of his prayer in the same
manner, and when he came to the prostration that is
followed by Tasleem (saying Assalaamu `Alaykum...),
he would draw his left foot backward and sit, placing his
left posterior on the ground.' They said: 'You have
spoken the truth; this is how the Messenger of Allah,
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: احلديث.799

 سمعت أبا محيد: قال،عن حممد بن عمرو بن عطاء

صىل-  يف عرشة من أصحاب رسول اهلل،الساعدي

 أنا: قال أبو محيد، منهم أبو قتادة-اهلل عليه وسلم
ُ َأ
،-صىل اهلل عليه وسلم- علمكم بصَلة رسول اهلل
َ
َ
كنت بأكرثنا هل تبعا وال أقدمنا
 ف ِل َم؟ فواهلل ما:قالوا
ْ
 " اكن رسول: قال، فاع ِرض: قالوا، بىل: قال،هل صحبة
 إذا قام إىل الصَلة يرفع-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِّ ُ ثم ي، يديه حىت ُحيَاذ َي بهما َمنْكبَيْه
كرب حىت يَ ِق در
ِ
ِ ِ
ِّ
 ثم يكرب فريفع، ثم يقرأ،لك عظم يف موضعه معتدال
ُ
ْ
 ثم يركع ويضع،يديه حىت حياذي بهما َمنكبيه
َ َر
ُّ  ثم يعتدل فَل يَ ُص،احتَيْه ىلع ُركبتيه
ب رأسه وال
ِ
ُْ
 ثم، سمع اهلل ملن محده: فيقول، ثم يرفع رأسه، يق ِن ُع
ُ
: ثم يقول،يرفع يديه حىت حياذي بهما منكبيه معتدال
ُ اهلل أكرب ثم يهوي إىل األرض
،فيجايف يديه عن جنبيه
َْ
،ويثين رجله اليَّسى فيقعد عليها
ثم يرفع رأسه
 اهلل: ويسجد ثم يقول،ويفتح أصابع رجليه إذا سجد
َْ
ويثين رجله اليَّسى فيقعد عليها
 ويرفع رأسه،أكرب
 ثم يصنع يف األخرى،حىت يرجع لك عظم إىل موضعه
 ثم إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه حىت،مثل ذلك

 ثم،حياذي بهما منكبيه كما كرب عند افتتاح الصَلة

يصنع ذلك يف بقية صَلته حىت إذا اكنت السجدة
ا
اليت فيها التسليم أخر رجله اليَّسى وقعد ُمتَ َو ِّراك

-  صدقت هكذا اكن يصِّل: قالوا،ىلع شقه األيَّس
.-صىل اهلل عليه وسلم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
may Allah's peace and blessings be upon him, used to
perform the prayer"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This noble Hadith explains the manner in which the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
used to perform the prayer, and indeed it is the most
perfect manner that should be followed by whoever
intends to perform it. The Hadith mentions a set of the
acts related to prayer, including the prayer's pillars and
obligatory and recommended acts, starting from
Takbeer (saying 'Allahu Akbar') and ending with
Tasleem (saying 'Assalaamu ‘Alaykum...'), as follows:
When the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, stood up for prayer, he would raise his hands
up to the level of his shoulders, then say Takbeer and
wait in submissive devotion until every bone returned to
its normal place. Then he would recite the Qur’an, then
make Takbeer, raising his hands parallel with his
shoulders. Then he would bow, placing his palms on
his knees. Then he would stand straight, without raising
up his head nor lowering it much; rather he kept it in a
mild position. Thereafter, he would raise his head and
say: "Sami‘a Allaahu liman Hamidah" (Allah listens to
those who praise him), raising his hands up to the level
of his shoulders while standing straight. He would then
say "Allahu Akbar" and fall down in prostration,
distancing his hands from his sides. Then he would
raise his head, tuck his left foot, and sit on it. He, may
Allah's peace and blessings be upon him, used to
spread out his toes when he prostrated. He would then
prostrate once more and say "Allahu Akbar" and then
raise his head. After that, he would tuck his left foot
again and sit on it and wait until every bone returned to
its normal place. He, may Allah's peace and blessings
be upon him, would do the same in the second Rak‘ah
(unit of prayer). When he stood up after finishing the
second Rak‘ah, he would say "Allaahu Akbar" and raise
his hands up to the level of his shoulders, just as he did
at the beginning of the prayer. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, would do the same
throughout his prayer, until he came to the prostration
that would be followed by Tasleem, wherein he would
lay aside his left leg and sit with his left posterior placed
on the ground (Tawarruk). The statement "the
prostration that would be followed by Tasleem" is
mentioned as such in the wording of this narration of
the Hadith; but Hadith commentators have explained
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يبني احلديث الرشيف صفة صَلة انليب صىل اهلل

 فذكر فيها، عليه وسلم ويه األكمل ملن أراد الصَلة
مجلة من أعمال الصَلة من األراكن والواجبات
: ويه اكتلايل،واملستحبات من اتلكبري حىت السَلم

أنه اكن صىل اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصَلة يرفع
َْ
َ َُ
 ثم يكرب حىت،ك َبيْ ِه
ِ يديه حىت حيا ِذي بهما من
 ثم،يسكن لك عظم يف موضعه من اخلشوع معتدال

، ثم يكرب فريفع يديه حىت حياذي بهما منكبيه،يقرأ
َ ثم يركع ويضع َر
 ثم يعتدل فَل،احتَيْ ِه ىلع ركبتيه
ا
 ثم،يرفع رأسه لألىلع وال يُزنهل بل يكون معتدال
 ثم يرفع يديه، سمع اهلل ملن محده: فيقول،يرفع رأسه

، اهلل أكرب: ثم يقول،حىت حياذي بهما منكبيه معتدال
 ثم يرفع،ثم يهوي إىل األرض فيبعد يديه عن جنبيه

 ويفتح،رأسه ويثين رجله اليَّسى فيقعد عليها
، اهلل أكرب: ويسجد ثم يقول،أصابع رجليه إذا سجد

ويرفع رأسه ويثين رجله اليَّسى فيقعد عليها حىت

 ثم يصنع يف الركعة اثلانية،يرجع لك عظم إىل موضعه

 ثم إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه حىت،مثل ذلك

 ثم،حياذي بهما منكبيه كما كرب عند افتتاح الصَلة

 حىت إذا اكنت السجدة،يصنع كذلك يف بقية صَلته

 وبني الرشاح،هكذا يف الرواية- اليت فيها التسليم
 أخر رجله اليَّسى-بأنها اجللسة اليت فيها التسليم
ا
.وقعد ُمتَ َو ِّراك ىلع شقه األيَّس

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
that what is meant here is the final sitting that precedes
the Tasleem.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صفة الصَلة
راوي احلديث :رواه أبو داود واللفظ هل وأصله يف ابلخاري
اتلخريج :أبو محيد عبد الرمحن بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

د
• جعل يديه حذو منكبيه  :يعين :أن املصِّل يرفع يديه -عند تكبرية اإلحرام -حىت حتاذي منكبيه وتكون بإزائهما.
َ
كبيه  :املنكب :هو جمتمع رأس العضد والكتف.
• من ِ
• ركبتيه  :الركبة :موصل ما بني أسفل الفخذ وأاعيل الساق.

فوائد احلديث:
 .1وجوب تكبرية اإلحرام بقول" :اهلل أكرب" ،وال تنعقد الصَلة بدونها.
 .2استحباب رفع ايلدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام.
 .3استحباب تمكني يديه من ركبتيه أثناء الركوع ،وتفريج أصابعه ،وأحاديث وضع ايلدين ىلع الركبتني يف الركوع بلغت حد اتلواتر.
 .4استحباب هرص املصِّل ظهره أثناء الركوع؛ ليستوي مع رأسه ،فيكون الرأس بإزاء الظهر ،فَل يرفعه وال خيفضه.
 .5ثم يرفع رأسه ،ويديه حىت حياذي بهما منكبيه ،ويقول اإلمام واملنفرد" :سمع اهلل ملن محده" ،ويقول املأموم" :ربنا ولك احلمد" ،ويبىق مستوياا
ِ
ا
راجعا لك فقار من فقرات الظهر إىل ماكنه.
مطمئناا،

ا
موجها أصابع يديه إىل القبلة ،غري قابض هلما.
 .6ثم يسجد ويضع كفيه ىلع األرض ،غري مفرتش ذلراعيه،
ا
 .7يضع قدميه ىلع األرض ،مستقبَل بأطراف أصابعه القبلة.
ا
 .8إذا جلس يف التشهد األول فرش رجله اليَّسى ،وجلس عليها ،ونصب ايلمىن مستقبَل بأصابعها القبلة.
ِّ ا
د
متوراك ،بأن يقدم رجله اليَّسى وخيرجها من حتته ،وينصب ايلمىن ،ويضع
 .9إذا جلس يف التشهد األخري -للصَلة اليت فيها تشهدان -جلس
إيلتيه ىلع األرض.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد( .سنن الرتمذي) أليب عيىس
حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسَليم – بريوت .السنن ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،تعليق:
حممود خليل ،مكتبة أيب املعايط  .مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .إرواء الغليل
يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلسَليم – بريوت ،اثلانية 1405-ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السَلم السليمان،ط 1427 ، 1ه2006/م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن
عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه،
دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10902( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
َ ْ َ َ
ُ ََ
َ َ م َِّما أف:ت أ ْم َو ُال بَين انلَّ ِضري
ِ اء اهلل ىلع َرس
ِوهل
اكن
ِ
ِ
ْ ُ ْ َ َّ
جف
ِ  مِما لم يو-صىل اهلل عليه وسلمَ
َْ َْ َ َ ُ ْ ُْ
المسلِمون علي ِه ِِبي ٍل َوال رَِك ٍب

The property of Banu-an-Nadeer was
among what Allah bestowed upon His
Messenger, may Allah's peace and blessings
be upon him, (as spoils) and for which the
Muslims did not have to fight, neither on
horses nor on camels.
**

800. Hadith:

: احلديث.800

 «اكنت: قال-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب
َ
َ
َ  ِم دما أ َف:انلضري
د
صىل اهلل- اء اهلل ىلع رسوهل
ِ ِ أموال ب ِين
ْ ْ ُ
َْ
د
وجف املسلمون عليه ِخبي ٍل َوال
ِ  ِمما لم ي-عليه وسلم
ا
َ
- فاكن رسول اهلل،ِراك ٍب واكنت لرسول اهلل خالصا
ُ َْ
ُ ا
َْ
 ث دم جيعل، يع ِزل نفقة أه ِل ِه َسنَة-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ْ
دا
ِ َما بيق يف الك َر
عز- السَلح ُعدة ِيف سبيل اهلل
ِ
 َو،اع

`Umar ibn Al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
reported: "The property of Banu-an-Nadeer was among
what Allah bestowed upon His Messenger, may Allah's
peace and blessings be upon him, (as spoils) and for
which the Muslims did not have to fight, neither on
horses nor on camels. It belonged to the Messenger of
Allah alone, and he, may Allah's peace and blessings
be upon him, put aside his family’s expenses for one
year from it and whatever was left he spent on horses
and weapons (for fighting) in the Cause of Allah”.

.»-وجل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

When the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, emigrated to Madinah, he found groups of
Jews around it. So, he made an treaty with them and
called a truce, so they would remain upon their religion
and not wage war against him or assist his enemies
against him. A man from the Companions; `Amr ibn
Umayyah Ad-Damri, may Allah be pleased with him,
killed two men from Banu `Aamir, thinking that they
were enemies of the Muslims. So the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, assumed the
burden of paying the blood money for the two men. He
set off for the village of Banu-an-Nadeer seeking their
assistance with the blood money. While he was sitting
in one of their markets waiting for their assistance, they
broke their treaty and wanted to murder him.
Revelation of their betrayal came to him from the
heavens, so he left the village, pretending that he
needed to relieve himself, and set off towards Madinah.
When he was late (arriving back), his Companions set
out in his footsteps and he informed them of the
betrayal of the Jews, may Allah disgrace them. He
besieged them in their village for six days, until they
reached an agreement that they would go to AshShaam, Al-Heerah and Khaybar. So, their property
was easy booty, gained without the Muslims facing any
hardship, as they did not have to fight with horses or
camels. Their property was for Allah and His
Messenger, and the Messenger of Allah, may Allah's
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ا
، املدينة مهاجرا-صىل اهلل عليه وسلم- ملا قدم انليب

، فوادعهم وهادنهم،وجد حوهلا طوائف من ايلهود

 وال يعينوا، وال حياربوه،ىلع أن يبقيهم ىلع دينهم
 فقتل رجل من الصحابة يقال هل عمرو.عليه َع ُدوا
 رجلني من بىن-ريض اهلل عنه- بن أمية الضمري

-  فتحمل انليب. يظنهما من أعداء املسلمني،اعمر

 وخرج إىل قرية، دية الرجلني-صىل اهلل عليه وسلم
 فبينما هو جالس.بىن انلضري يستعينهم ىلع ادليتني
 إذ نكثوا العهد،يف أحد أسواقهم ينتظر إاعنتهم

، فجاءه الويح من السماء بغدرهم.وأرادوا قتله
ا
فخرج من قريتهم ُمو ِهما هلم وللحارضين من
. وتوجه إىل املدينة،أصحابه أنه قام لقضاء حاجته
 خرجوا يف أثره فأخربهم بغدر،فلما أبطأ ىلع أصحابه
َ قب
 د-ايلهود
 وحارصهم يف قريتهم ستة-ح ُه ُم اهلل تعاىل

 حىت د،أيام
َ حل
رية
ِ تم االتفاق ىلع أن خيرجوا إىل الشام وا
َ ا
ا
َ
َ َ وخ
 حصل بَل مشقة، فاكنت أمواهلم فيْئا باردا.يرب
ُ ُ
.وجفوا عليه خبيل وال راكب
ِ  إذ لم ي،تلحق املسلمني
ِّ َ َ
ُ
-  يدخر منها رسول اهلل،فاكنت أمواهلم هلل ولرسوهل

 ويرصف، قوت أهله ملدة سنة-صىل اهلل عليه وسلم
 وأوالها يف ذلك،ابلايق يف مصالح املسلمني العامة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ ُ
دة اجلهاد من اخليل والسَلح ،وللك وقت ما peace and blessings be upon him, put aside the
الوقت ع
expenses of his family for one year and spent the rest
يناسبه من املصارف للمصالح العامة.
on the general welfare of the Muslims. That was the
priority at that time (for spending); the preparation of
horses and weapons for fighting in the Cause of Allah,
and in every period of time there is what is in keeping
with the public benefit.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
بن د
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• بين انلضري  :إحدى طوائف ايلهود اذلين سكنوا قرب املدينة.
• لم يوجف  :اإلجياف :اإلرساع يف السري.
• ِراكب  :يه اإلبل.
ُ
• الكراع  :اسم للخيل.

د
• مما أفاء اهلل  :اليفء :الرجوع ،سيم به املال اذلي أخذ من الكفار بغري قتال؛ ألنه ُرد ملصالح املسلمني.

فوائد احلديث:
 .1أن أموال بىن انلضري صارت فيئا ملصالح املسلمني العامة ،إذ حصلت بَل ُكفة وال مشقة تلحق املسلمني املجاهدين.فلك ما اكن مثلها مما
تركه الكفار فزاع من املسلمني ،أو صوحلوا ىلع أنها نلا ،واجلزية واخلراج ،فهو ملصالح املسلمني العامة.

 .2حيق لإلمام من اليفء ما يكفيه ويكيف من يمون.

 .3أن يتحرى اإلمام يف رصف اليفء وكذلك رصف ما يف بيت مال املسلمني املصالح انلافعة ،ويبدأ باألهم فاألهم ،وللك وقت ما يناسبه.
د
 .4جواز ادخار القوت ،وأنه ال يناىف اتلولك ىلع اهلل -تعاىل -فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أىلع املتولكني ،وقد ادخر قوت أهله.

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 العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
 -5عمدة 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)2983( :
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َ
َ
َ َّ
ّلَك ،إ ِّين َرأ ْي ُت ُه يف انلَّار يف بُ ْر َدة َغلَّ َها أ ْو َع َب َ
اء ٍة
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ

 .801احلديث:

Nay, I saw him in the Fire because of a
mantle –or a cloak– that he had taken
without right (from the war spoils).
**

801. Hadith:

ا
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مرفواع :ملا اكن `Umar ibn Al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
reported: "On the Day (of the Battle) of Khaybar, some
ََ
يوم خيرب أقبل نف ٌر من أصحاب انليب -صىل اهلل
of the Companions of the Prophet, may Allah's peace
عليه و سلم -فقالوا :فَلن شهيد وفَلن شهيد .حىت and blessings be upon him, came and remarked: So-
َم ُّروا ىلع رجل فقالوا :فَلن شهيد .فقال انليب -صىل and-so is a martyr and so-and-so is a martyr. When
ُ ْ َ َ د َ they came to a man and said: So-and-so is a martyr,
ََْ ُ ُ
اهلل عليه وسلم" :-الك إين رأيته يف انلار يف برد ٍة غلها the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: 'Nay, I saw him in the Fire because of a
أو عباءة".
mantle –or a cloak– that he had taken without right
(from the war spoils)" '.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

قال عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-ملا اكن يوم
غزوة خيرب أقبل أناس من أصحاب انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهم
يقولون :فَلن شهيد ،فَلن شهيد حىت مروا ىلع رجل

فقالوا :فَلن شهيد ،فقال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم :-الك إين رأيته يف انلار بسبب عباءة قد كتمها
يريد أن خيتص بها نلفسهُ ،
فعذب بها يف نار جهنم،
وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة ويه الشهادة يف

سبيل اهلل -عز وجل-.

Brief Explanation:
**

`Umar ibn Al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
reported that on the Day of the Battle of Khaybar, some
of the Companions of the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, came saying: So-and-so is
a martyr and so-and-so is a martyr. When they came to
a man about whom they said: So-and-so is a martyr,
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, remarked: Nay. I saw him in the Fire because of a
cloak (from the war spoils) that he had concealed for
himself. Thus, he was punished for it in the Hellfire and
this great attribute of martyrdom in the cause of Allah
was negated from him.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
بن د
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نفر  :اسم يُطلق ىلع انلاس ُكهم ،وىلع دون العرشة من الرجال خاصة.
• الك  :أداة ردع وزجر؛ أي :انتهوا.

• رأيته  :الظاهر أنه صىل اهلل عليه سلم اطلع ىلع ما يكون من حاهل يوم القيامة نتيجة خيانته.
• بردة  :ثوب خمطط.

• عباءة  :نوع من املَلبس
د
• غلها  :من الغلول ،وهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها ىلع وجه الَّسقة.

فوائد احلديث:
ِ .1عظم ذنب اخليانة يف األموال العامة وشدة عقابها.
 .2الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل ال تكفر حقوق العباد.
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 .3إكرام اهلل تعاىل لرسوهل صىل اهلل عليه وسلم حيث أطلعه ىلع خواتيم بعض العباد.

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 عَلن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلَليل ،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 األوىل،
1417ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4238( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُْ
ْ
ْ
ْ
َ َ وتصدق يف غري
 وال،َس ٍف
، والبس، وارشب،لك
َْ َ
َمِيلة

Eat, drink, wear clothes, and give charity
without extravagance or pride.
**

802. Hadith:

: احلديث.802

`Abdullah ibn `Amr ibn Al-`Aas, may Allah be pleased -ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
ْ
ُ ا
ُ َ د
with him, reported that the Prophet, may Allah's peace َ ْ َ
َ ْ  َو،"ُكُوا
 غري، َوالبَ ُسوا، َوت َصدقوا،ارش ُبوا
:مرفواع
and blessings be upon him, said: "Eat, drink, give
ََ َ َ
َ
َ
." وال رسف،خميلة
charity, and wear clothes without extravagance or
ِ
pride".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith highlights the prohibition of extravagance دل هذا احلديث ىلع حتريم اإلرساف يف املأكل
in terms of food, drink and clothes. It is also a command
to avoid ostentation and seeking fame when giving واملرشب وامللبس واألمر باتلصدق من غري رياء وال
charity. Extravagance refers to exceeding the limit in  وحقيقة اإلرساف جماوزة احلد يف لك فعل أو،سمعة
every act or saying, but it is more commonly practiced
 واحلديث مأخوذ من قوهل.قول وهو يف اإلنفاق أشهر
in spending. The Hadith corresponds to the verse
where Allah The Almighty says: {Eat and drink and be ]31 : {ولكوا وارشبوا وال تَّسفوا} [األعراف:تعاىل
not extravagant.} [Surat-ul-A`raaf: 31] In addition, the  وهذا احلديث جامع.وفيه حتريم اخليَلء والكرب
Hadith indicates the prohibition of pride and arrogance.
This Hadith combines all virtues related to one's  وفيه مصالح انلفس،لفضائل تدبري اإلنسان نفسه
management of his own affairs. It combines what is  فإن الَّسف يف لك يشء،واجلسد يف ادلنيا واآلخرة
good for the soul and body in this world and in the
 ويؤدي إىل اإلتَلف،مرض باجلسد ومرض باملعيشة
Hereafter. Extravagance in everything is harmful to the
body and the way of living. It leads to waste that harms فيرض بانلفس إذا اكنت تابعة للجسد يف أكرث
the soul if it follows the body most of the time. As for  واملخيلة ترض بانلفس حيث تكسبها،األحوال
pride, it harms the soul because it fills it with conceit
and it, thus, negatively affects one's afterlife, because ، وترض باآلخرة حيث تكسب اإلثم،العجب
it urges him to sins. Pride also badly affects his life  وقد علق،وبادلنيا حيث تكسب املقت من انلاس
because it makes people hate him. Al-Bukhari reported
the following on the authority of Ibn `Abbas: "Eat ابلخاري عن ابن عباس «لك ما شئت وارشب ما
whatever you want and drink whatever you want as
».شئت ما أخطأتك اثنتان رسف وخميلة
long as you avoid extravagance and pride."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع:اتلصنيف
ا
ا
. وذكره ابلخاري يف صحيحه تعليقاجمزوما به بلفظ اإلمام أمحد، رواه ابن ماجه واإلمام أمحد:راوي احلديث
َ
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص:اتلخريج
. مسند اإلمام أمحد:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ ُْ
د
. يه العطية تبتََغ بها املثوبة من اهلل تعاىل: الصدقة: • تصدقوا
َ  د: رسف
َ َ •
. جماوزة احلد املباح:الَّسف
َ َ
. تكرب: • خمِيلة

:فوائد احلديث
. يف هذا احلديث قاعدة مهمة يف االقتصاد.1
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 .2إباحة األكل والرشب من مَلذ ادلنيا املباحة.

 .3وجوب اجتناب اإلرساف واتلكرب.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،ط ،1الرسالة ،بريوت1427 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
د
لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .سبل السَلم رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن إسماعيل بن ُ
صَلح الصنعاين ،دار احلديث .فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم
إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسَلمية1427 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .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 .اجلامع الصحيح ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط،3
املكتب اإلسَليم ،بريوت1985 ،م .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،ه.

الرقم املوحد)5363( :
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ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
اب أسك َر فه َو ح َرام
لك رش ٍ

 .803احلديث:

Every drink that intoxicates is unlawful.
**

803. Hadith:

َ
عن اعئشة ريض اهلل عنها« :أ دن رسول اهلل-صىل اهلل ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
َ ْ َ the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
عليه وسلمُ -سئل عن ْابلتْع؟ فقال :لك َ َ
اب أسكر
رش
ِ
ِ ِ
ٍ
blessings be upon him, was asked about mead, and he
فهو َح َر ٌ
ام».
said: "Every drink that intoxicates is unlawful".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سئل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن رشب ابلتع The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, was asked about mead, an
اذلي هو نبيذ العسل ،فأىت -صىل اهلل عليه وسلمalcoholic drink made of honey, and his answer was -
جبواب اعم شامل ،مفاده أنه ال عربة باختَلف complete and comprehensive, to the effect that the
ا
difference of names does not matter as long as the
األسماء ،ما دام املعىن واحدا ،واحلقيقة واحدة .فلك
meaning and essence is the same. Every drink that
د
رشاب أسكر ،فهو مخر حمرم ،من أي نوع أخذ .وهو causes intoxication is forbidden wine, regardless of its
َ
ُكمه -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن بيانه kind or name. This Hadith constitutes one of the
من جوامع ِ
concise and profound statements made by the Prophet,
عن ربه ،وهلذا جاء من العلم يف مدة بعثته بما يسعد may Allah’s peace and blessings be upon him, as he
demonstrated the rulings laid down by his Lord. The
البرشية يف ادلنيا واآلخرة.
period of his Prophethood contained such knowledge
that would render all humanity blissful in the worldly life
and in the hereafter.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• ابلتع  :نبيذ العسل.

فوائد احلديث:
 .1تعليق احلرمة ىلع اإلساكر ،فلك مسكر حرام ،وجيب ىلع من تناوهل حد اخلمر ولو اكن القدر اذلي أخذه ال يسكر.
 .2أن املفيت جييب السائل بزيادة عن ما سأل عنه إذا اكن ذلك مما حيتاج إيله السائل
 .3أنه ال فرق بني قليل املسكر وكثريه يف اتلحريم.
 .4حتريم ما يسكر ولو لم يكن رشابا ,فيدخل يف ذلك احلشيشة وغريها.
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،
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1381ه  -تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)2952( :
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ُ َّ
ّ
األشعري -ريض اهلل عنه-
كنا عند أيب موىس
َْ ُ َ َ
ََ َ َ َ
اج
فداع بِمائ ِد ٍة ،وعليها حلم دج ٍ

 .804احلديث:

We were hosted by Abu Musa al-Ash`ari,
may Allah be pleased with him, and he
asked for the food to be served and it had
chicken meat in it.
**

804. Hadith:

ْ
َ
َْ َ
ُ َ ِّ
ب اجل َ ْريم قال« :كنا عند أيب موَس Zahdam ibn Mudarrib al-Jarmi reported: "We were
عن زهدم بن مرض ٍ
hosted by Abu Musa al-Ash`ari, may Allah be pleased
األشعري ،فداع بمائدة وعليها حلم دجاج ،فدخل
with him, and he asked for the food to be served and it
َْ
َ َْ َ ٌ ََ
رجل من بين تي ِم اهلل أمح ُر ،ش ِبيه بِالمو ِايل ،فقال هلhad chicken meat in it. A man from Banu Taymullaah :
َ ُ َ َ دَ
َ ُ
ُ
رأيت رسول اهلل entered. His complexion was red and he looked like the -
هل دم ،فتَلكأ ،فقال هل :هل دم ،فإين
non-Arabs. He said to him: 'Come and join us.' The
صىل اهلل عليه وسلم -يأكل منه».
)man, however, showed reluctance. He (Abu Musa
said: 'Come on, for I saw the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, eating it
(chicken meat)"’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يروي َز ْه َد ُم بن ُم َ ِّ
رضب اجل َ ْر ِيم أنه اكن هو وقوم معه
َ
َ
فِجء بها إيلهم
عند أيب موَس األشعري ،فداع بمائدة ِ
ْ
َ
وعليها حلم دجاج ،فدخل رجل ِم ْن بَ ِين تيم اهلل أمحر
اللون شبيه باملوايل -يعين األاعجم ،-فقال هل أبو
موَس داعياا هل إىل الطعام :هلم إىل الغداء فتلكأ وأىب
أن يأيت ،فقال هل أبو موَس :إين رأيت رسول اهلل يأكل

منه.

Brief Explanation:
**

Zahdam ibn Mudarrib al-Jarmi reported that he and
other people were hosted by Abu Musa al-Ash`ari, who
served them chicken meat. Meanwhile, a man from
Banu Taymullaah, who had a red complexion and
looked like foreigners, came in. Abu Musa invited him
to join them. However, he hesitated and showed
reluctance. Abu Musa then told him that he saw the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him eating from chicken meat.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ
اتلخريجَ :ز ْه َد ُم بن ُم َ ِّ
َ
رضب اجلر ِيم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• تيم اهلل  :هم بطن من إحدى قبائل العرب.
َ ُ
ٌ
• هل دم ُ :كِمة بمعىن ادلعوة إىل اليشء.
َََ د
َ د َ َ َد َ
كأَ َ :
بمعىن ت َردد وت َوقف.
• فتل

فوائد احلديث:
د
ِ .1حل أكل حلم ادلجاج ألنه من الطيبات.
د
د
مناف للرشع ،وال ينبِغ اختاذ الرتف اعدة دائمة ،ئلَل يألفه ،فَل يصرب عنه.
 .2جواز الرتف املنضبط يف املأكل واملرشب وامللبس ،وأن هذا غري
ٍ
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

50

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
قرطبة 1408 ،ه- .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه- .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2975( :
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We used to prepare for the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
ُ َّ ُ ُّ
كنا ن ِعد لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
upon him, his Siwaak (tooth-stick) and the
َََُْ
َ َ ُ ََ ُ َُ ََْ َُُ
water he used for making ablution. Then,
من
ه
ث
ع
ب
ي
أن
شاء
ما
اهلل
ه
ِسواكه وطهوره ،فيبعث
Allah would awaken him whenever He
َّ
ُ
َََ َ
ُ
willed during the night, and he would brush
الليل ،فيتس َّوك ،ويتوضأ ويصِّل
his teeth with the Siwaak, make ablution,
and perform prayer.

 .805احلديث:

**

805. Hadith:

ُ د ُ ُّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :كنا ن ِعد لرسول
َ َُ ََ ُ َ َ ْ ُُ
ور ُه ،فيَب َعثه
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -سواكه وطه
َ َ
َ َ
د
ُ
اهلل ما شاء أن يبْ َعث ُه من الليل ،فيَت َس دوك ،ويتوضأ

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "We
used to prepare for the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, his Siwaak (toothstick) and the water he used for making ablution. Then,
Allah would awaken him whenever He willed during the
night, and he would brush his teeth with the Siwaak,
make ablution, and perform prayer".

ُ
ويصِّل.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها اكنت ت َهيِّئ للنيب

صىل اهلل عليه وسلمِ -سواكه واملاء اذلي يتوضأ بهمن الليل ،ثم يوقظه اهلل -تبارك وتعاىل -من نومه يف
َْ
أي وقت من الليل ،فإذا استيقظ َ َ
رشع يف دلك أسنانه
بالسواك؛ ُلزييل به راحئة الفم اليت حتدث اعدة بسبب

انلوم ،ثم يتوضأ وضوءه للصَلة ،ثم يصِّل صَلة

الليل.

Brief Explanation:
**

`A'ishah, may Allah be pleased with her, tells that she
used to prepare for the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, his Siwaak (toothstick) and the water with which he would make ablution
at night. Then Allah, Blessed and Exalted, would wake
him from his sleep at any time of the night. When he
woke up, he would begin with cleaning his teeth with
the Siwaak in order to remove the odor that affects the
mouth because of sleep. Then he would make ablution
for prayer, then offer voluntary night prayer.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ُ
• نعد  :نهيِّئ.

• طهوره  :أي :املاء اذلي يتطهر به.
• يبعثه  :يوقظه من نومه.

• يتسوك  :ينظف فمه وأسنانه بالسواك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب التسوك قبل الوضوء ،وقبل الصَلة ،وعند القيام من انلوم.
 .2عناية أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -به ،وحرصهن ىلع ما يريض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من تهيئة ما يلزمه للطاعة والعبادة.
 .3خدمة املرأة لزوجها.
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 .4جواز االستعانة باآلخرين إلعداد الطهور.

 .5استحباب اتلأهب للعبادة قبل وقتها واالعتناء بها.
ُ َ ِّ ُ
رصفها كيف شاء ،ويف اآلية( :فيمسك اليت قىض عليها املوت ويرسل األخرى).
 .6أن أرواح العباد بيد اهلل -تعاىل -ي
د
ْ
َ
َ
 .7أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يَكن يُوقظ للصَلة بالليل ،بل مىت ما أيقظه َر ُّبه صىل.

 .8أن انلوم ناقض للوضوء ،وهذا هو األصل ،لكن من خصوصياته -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ال ينتقض وضوؤه بانلوم؛ لقوهل -صىل اهلل عليه
َ َْد َ
ين تنَامان وال ينام قليب".وعليه حيمل حديث ابلاب ىلع االختيار؛ وهلذا قال احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل:-
وسلم -كما يف الصحيحني " :إن عي
َ
"اكن ربما توضأ إذا قام من انلوم ،وربما لم يتوضأ".

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلَليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3758( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
We used to speak during the prayer; a man
would talk with his companion at his side
ِّ َ ُ
ُّ
 وهو، يكل ُم الرجل صاحبه،كنا نتلكم يف الصالة
in the prayer until [this verse] was
revealed: {...And stand before Allah in
 حىت نزلت {وقوموا هلل،إىل جنبه يف الصالة
devout obedience.} [Surat-ul-Baqarah:
َ َُ
َ ُ
238] So we were commanded to keep silent,
قانتني}؛ فأم ِْرنا بالسكوت و ن ِهينا عن الالكم
such that we were forbidden to talk [to each
other during prayer].
**

806. Hadith:

: احلديث.806

َ َ
ُد
 «كنا نتلكم يف:عن َز ْيد بن أ ْرق َم ريض اهلل عنه قال
ِّ َ
 وهو إىل جنبه يف، يُكل ُم الرجل صاحبه،الصَلة
َ َُ
 حىت نزلت ((وقوموا هلل قانتني))؛ فأ ِم ْرنا،الصَلة
ُ
.»بالسكوت ون ِهينَا عن الالكم

Zayd ibn Arqam, may Allah be pleased with him,
reported: ''We used to speak during the prayer; a man
would talk with his companion at his side in the prayer
until [this verse] was revealed: {...And stand before
Allah in devout obedience.} [Surat-ul-Baqarah: 238] So
we were commanded to keep silent, such that we were
forbidden to talk [to each other during prayer]".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The ritual prayer is a communication between the صلة بني العبد وربه؛ فَل ينبِغ أن يتشاغل
ِ الصَلة
servant and Allah. So in prayer, one should not allow
anything to distract him from this private فيخرب زيد بن أرقم ريض اهلل، املصِّل بغري مناجاة اهلل
communication with Allah. Zayd ibn Arqam, may Allah عنه أن املسلمني اكنوا يف بدء أمرهم يتلكمون يف
be well pleased with him, says that the Muslims, at the
 فقد اكن أحدهم،الصَلة بقدر حاجتهم إىل الالكم
beginning of Islam used to talk to each other during
ritual prayers as much as they needed. So one would  واكن ىلع مسمع من،يكلم صاحبه جبانبه يف حاجته
talk to his companion beside him during the prayer. The  وملا اكن. ولم ينكر عليهم،انليب صىل اهلل عليه وسلم
Prophet knew of that, but he did not disapprove of it.
Since one converses privately with Allah during prayer, يف الصَلة شغل بمناجاة اهلل عن الالكم مع
no contact should be made with humans. Hence, Allah,  أمرهم اهلل تبارك وتعاىل باملحافظة ىلع،املخلوقني
the Exalted, commanded the Muslims to observe their
 فأنزل،الصَلة وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الالكم
prayer with silence, saying: {Maintain with care the
َ د
ََ َ ُ ََ د
ُ
[obligatory] prayers and [in particular] the middle prayer ات والصَل ِة الوسطى
ِ  {حا ِفظوا ىلع الصلو:اهلل تعاىل
ُ َُوق
َ وموا هلل قَانت
and stand before Allah, devoutly obedient.} [Surat-ul-  فعرف الصحابة منها نهيهم عن.}ني
ِِ
Baqarah: 238] So the Companions came to know from
. ريض اهلل عنهم،الالكم يف الصَلة فانتهوا
this verse that talking during the prayer is forbidden,
and they refrained from talking from that moment on.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > مبطَلت الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
َْ
-ريض اهلل عنه- أرقم
 زيد بن:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ
ُ
 فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الالكم يف، وهو املراد هنا، وادلاعء وطول القيام والسكوت، واخلشوع، الطاعة: منها، للقنُوت عدة معان: • قانتني
. وأمرهم بالسكوت،الصَلة
. أي خلف انليب صىل اهلل عليه وسلم: • كنا نتلكم
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َ ِّ
• يكل ُم الرجل صاحبه  :أي يف حاجته.

• وقوموا هلل  :أي ألجله.
ُ
• فأ ِمرنا  :أمرنا اهلل أو رسوهل تنفيذا لآلية.

• بالسكوت  :الكف عن الكم انلاس ال لك الالكم؛ ألن الصَلة فيها قراءة وذكر وداعء.
ُ
• ن ِهينا  :نهانا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
• الالكم  :أي الكم انلاس.

فوائد احلديث:
 .1اكن الالكم يف الصَلة أول اإلسَلم مباحا بقدر احلاجة إيله.
 .2االحتجاج بقول الصحايب يف سبب الزنول ،كما أنه حجة يف غريه.
{وقُ ُ
وموا هلل قَانت َ
 .3حتريم الالكم يف الصَلة بعد نزول قوهل تعاىلَ :
ني} .من العامد ،وهو اذلي يعلم أنه يف صَلة ،وأن الالكم فيها حمرم.
ِِ
ْ
 .4أن الالكم -مع حرمتهُ -مف ِسد للصَلة؛ ألن انليه يقتيض الفساد.
 .5أن القنوت املذكور يف هذه اآلية ،مراد به السكوت ،كما فهمه الصحابة ،وعملوا بمقتضاه يف زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم.
ُ
َ ْ ْ
 .6أن املعىن اذلي حرم من أجله الالكم ،هو طلب اإلقبال ىلع اهلل يف هذه العبادة ،واتلذلذ بمناجاته فليُح َرص ىلع هذا املعىن السايم.
 .7رصاحة النسخ يف مثل هذا احلديث اذلي مجع بني انلاسخ واملنسوخ.
 .8احلكمة يف الترشيع حيث اكن الالكم مباحا ثم حرم.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،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 .خَلصة 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)5204( :

55

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ
ك ِْخ ك ِْخ ْ
ار ِم بها ،أما علِمت أنا ال نأكل الصدقة

 .807احلديث:

Kikh, kikh! Throw it! Don't you know that
?we do not eat from charity
**

807. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :أخذ احلسن بن

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "Al-Hasan ibn `Ali, may Allah be pleased with
both of them, (when he was a child) took one of the
dates of charity and put it in his mouth, whereupon the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'Kikh, kikh! Throw it! Don't you know
that we do not eat from charity?'" In another narration:
"Don't you know that charity is not permissible for us".

يلع -ريض اهلل عنهما -تمرة من تمر الصدقة فجعلها
َ ْ
يف فيه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-كخ
د
َك ْخ ْ
ارمِ بها ،أما علمت أنا ال نأكل الصدقة!؟» .ويف
َ ُّ
د
حتل نلا الصدقة».
رواية« :أنا ال ِ
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخذ احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما -تمرة مما مجع The young child al-Hasan ibn `Ali, may Allah be pleased
with both of them, took a date from the dates that had
من زاكة اتلمر فوضعها يف فمه ،فقال انليب -صىل اهلل been given as Zakah on date crops, and he put it in his
عليه وسلم" : -كخ كخ" يعين أنها ال تصلح لك ،ثم mouth. So the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said to him: "Kikh, kikh!" i.e. it
أمره أن خيرجها من فمه ،وقال" :إننا ال حتل نلا
is not good for you. Then he ordered him to take it out
الصدقة" .فالصدقة ال حتل آلل حممد؛ وذلك ألنهم of his mouth and said to him: Charity is not permissible
أرشف انلاس ،والصدقات والزكوات أوساخ انلاسfor us to take. The family of the Prophet Muhammad is ،
not allowed to take charity, because they are the
وال يناسب ألرشاف انلاس أن يأخذوا أوساخ انلاسnoblest of people. Charity and Zakah are given out to ،
كما قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لعمه العباس purify people from filth. It is not appropriate for the
noblest of people to take the filth of others; the Prophet,
بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه" :-إنا آل حممد ال حتل
may Allah's peace and blessings be upon him, said to
نلا الصدقة؛ إنما يه أوساخ انلاس".
his uncle al-`Abbaas ibn `Abdul-Muttalib: "We, the
family of Muhammad, are not allowed to take charity,
”for it is only the filth of the people.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > مصارف الزاكة
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها مسلم.
**

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

معاين املفردات:

ُ
• تمر الصدقة  :ما مجع من زاكة اتلمر ،والزاكة يف االصطَلح :تطلق ىلع أداء حق جيب يف أموال خمصوصة ىلع وجه خمصوص ،ويعترب يف وجوبه
احلول وانلصاب.
ً
صبيا.
• كخ كخ ُ :كمة زجر للصيب عن
ِ
املستقذرات ،واكن احلسن -ريض اهلل عنهِ -
• نلا  :أي :آل حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-واملراد بنو هاشم وبنو عبد املطلب.

فوائد احلديث:
 .1وجوب توجيه اإلنسان ألفراد أرسته ومن يف راعيته ،ومنعهم من املحرمات مع بيان احلكمة من ذلك.
 .2حتريم الصدقات والزاكة ىلع آل ابليت.
 .3ىلع ويل األمر أن يقوم جبمع الزاكة ويدفعها إىل مستحقيها ،ويرىع ذلك بدقة وأمانة بالغتني.
 .4مرشوعية دفع الصدقات لإلمام.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .5استحباب اإلعَلم بسبب انليه والزجر.

 .6جواز خماطبة من ال يمزي لقصد إسماع من يمزي.

 .7استحباب استخدام اللفظ املعقول للمخاطب؛ ألنه من باب :حدثوا انلاس ىلع قدر عقوهلم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملصطىف اخلن وآخرين ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،ملحمد
ابن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،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.

الرقم املوحد)10102( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to recited
frequently in Ruku‘ (bowing) and Sujud
(prostration): "Subhanaka Allahumma
Rabbana wa bihamdika, Allahumm-aghfir
li (Glory be to You O Allah, Our Lord, and
praise. O Allah, forgive me," following the
command of the Quran)."

ُ
ْ ُ
َ
ُِ ك
ِث
 ي-صىل اهلل عليه وسلم- ِاكن رسول اهلل
ُ ُ
َ َُ ْ َ
ُ َ َ َ ْ ُ
ُ ُ
َّاللهم
 سبحانك:ِ أن يقول يف ركو ِع ِه وسجو ِده
ْ ُ
َ َّ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ
َ ْ
. يتأول القرآن، الله َّم اغ ِف ْر ِيل،َربنا َو ِِبَمدِك
**

808. Hadith:

: احلديث.808

ُ
َ د
هلل
ِ  ما صىل رسول ا: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ْ َ َ ْ َ َْ ا
: صَلة َبعد أن ن َزلت عليه-صىل اهلل عليه وسلمَ َ َ ْ ُ
حانك
 «سب:(إذا جاء نرص اهلل والفتح) إال يقول فيها
ُ
ْ
َ
ََد
 اكن رسول: ويف رواية.» امهللد اغ ِف ْر ِيل،وحبَ ْم ِد َك
ِ ربنا
َ َُ َْ ُ ْ ُ
رث أن يقول يف
ِ  يك-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا
ُ
َ َ َ ْ ُ
َ،الله دم َر دبنَا َوحبَ ْمدك
ُ
ُ
ُ
 «سبحانك:ُِركو ِع ِه وسجو ِده
ِ ِ
ُ
ْ ُ
َ َ
َ ُ ُ َ َ
 اكن رسول: ويف رواية. يتَأ دول الق ْرآن،»الله دم اغ ِف ْر ِيل
َْ َ َ َ َُ َْ ُ ْ ُ
رث أن يقول قبْل أن
ِ  يك-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا
َ َ َ ْ ُ
َ َُ
ُالله دم َوحبَ ْمد َك أَ ْستَ ْغف ُر َك َوأَتُوب
ُ ك
 «سبحان:يموت
ِ ِ
ِ
َ
ُ َ َ ْ
َ َْ
ُ
 ما هذ ِه،هلل
ِ  يا رسول ا: قلت: قالت اعئِشة.»ِإيلك
ُ َُ ََْ َ ْ َ َ
ْ َ « ُجعل:وهلا؟ قال
ُ
ت ِيل
اللكمات اليت أراك أحدثتها تق
ِ
َ
ُ
ُْ
ٌ َ
ْ َ
َعَل َمة ِيف أ دم ِيت ِإذا َرأيتُ َها قلتُ َها (إذا جاء نرص اهلل
ُ
َ
 اكن رسول اهلل: ويف رواية.» إىل آخر السورة...)والفتح
ْ ُ
َ َ ْ ُ
َْ ْ ُ ك
هلل
ِ  «سبحان ا:رث ِمن قو ِل
ِ  ي-صىل اهلل عليه وسلمَ
َُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
ُ
 يا:قلت
:قالت
.»اهلل َوأتو ُب ِإيلْ ِه
و ِحبم ِدهِ أستغ ِفر
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ ،رسول اهلل
َ
ُ ْ ْ ُ أراك تك
ِهلل َو ِحبم ِده
ِ رث ِمن قو ِل سبحان ا
ِ
ِ
َ ِّ َ ِّ
ْ َ َ
ُ ُاهلل وأَت
َ أَ ْستَ ْغف ُر
ََخ
رب ِين َريب أين َسأ َرى
 «أ:وب إيل ِه؟ فقال
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ َ ُ ََْ َ َ َ َ َ ا ُد
 سبحان:عَلمة ِيف أم ِيت ف ِإذا رأيتها أكرثت ِمن قو ِل
َْ ْ َ َ
ُ ُاهلل َوأَت
َ اهلل َوحبَ ْمده أَ ْستَ ْغف ُر
 إذا:وب إيل ِه فقد َرأيتُ َها
ِِ ِ ِ
ِ
ََُْ َ د
 ورأيت انلاس، فتح مكة،جاء نرص اهلل والفتح

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
after the revelation of Surat-un-Nasr, the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
used to recite in every prayer: Subhanaka Rabbana wa
bihamdika, Allahumm-aghfir li (Glory be to You, our
Lord, and praise. O Allah, forgive me)." In another
narration, she reported that the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, used to
recited frequently in Ruku‘ (bowing) and Sujud
(prostration): "Subhanaka Allahumma Rabbana wa
bihamdika, Allahumm-aghfir li (Glory be to You O Allah,
Our Lord, and praise. O Allah, forgive me," following the
command of the Quran)". In a third narration, she
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to frequently
say before he passed away: "Subhanaka Allahumma
wa bihamdika, Astaghfiruka wa atubu ilayk (Glory be to
You, O Allah, and praise. I ask You to forgive me and I
repent to You)". I (`Aa'ishah) said: "O Messenger of
Allah, what are these words that you have started
saying?" He said: "A sign has been made for me
relating to my Ummah, and when I see it I should repeat
these words." Then he recited Surat-un-Nasr: {When
the victory of Allah has come and the conquest, And
you see the people entering into the religion of Allah in
multitudes, Then exalt [Him] with praise of your Lord
and ask forgiveness of Him. Indeed, He is ever
Accepting of repentance}." In a fourth narration, she
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
 فسبح حبمد ربك،يدخلون يف دين اهلل أفواجا
peace and blessings be upon him, used to recite
.»واستغفره إنه اكن توابا
frequently:
"Subhana
Allahi
wa
bihamdih,
astaghfirullaha wa atubu ilayh (Glory and praise be to
Allah. I ask Allah to forgive me and I repent to Him)." I
(`Aa'ishah) said: "O Messenger of Allah, I notice that
you say frequently: "Subhana Allahi wa bihamdih,
astaghfirullaha wa atubu ilayh." He said: 'My Lord
informed me that I will see a sign in my Ummah, and
when I see it, I should recite frequently: Subhana Allahi
wa bihamdih, astaghfirullaha wa atubu ilayh. I have
indeed seen it: {When the victory of Allah has come and
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
the conquest} that is the conquest of Makkah, {And you
see the people entering into the religion of Allah in
multitudes, Then exalt [Him] with praise of your Lord
and ask forgiveness of Him. Indeed, He is ever
Accepting of repentance} [Surat-un-Nasr]".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, said that after -  ما صىل رسول اهلل:-ريض اهلل عنها- قالت اعئشة
the revelation of Surat-un-Nasr, the Messenger of
ا
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,  صَلة بعد أن نزلت سورة-صىل اهلل عليه وسلم
used to recite in each Ruku` and Sujud the following  سبحانك امهلل:انلرص إال وقال يف ركوعها وسجودها
ُ
words: "Subhanaka Rabbana wa bihamdika,
 يعمل بما أ ِم َر به يف القرآن يف،وحبمدك امهلل اغفر يل
Allahumm-aghfir li (meaning: Glory be to You, our Lord,
and all praise. O Allah, forgive me)." He recited these ريض-  وأخربت.}قوهل {فسبح حبمد ربك واستغفره
words in compliance with the order he received in the -صىل اهلل عليه وسلم-  أنها سألت انليب-اهلل عنها
Qur'an in the verse: {Then exalt [Him] with praise of
your Lord and ask forgiveness of Him.} [Surat-un-Nasr: عن هذه اللكمات اليت أصبح يقوهلا يف الركوع
3] She also reported that she asked the Prophet, may والسجود فأخربها أن اهلل تبارك وتعاىل أخربه أنه
Allah's peace and blessings be upon him, about these
 سبحان: فإذا رآها أكرث من قول،سريى عَلمة يف أمته
words, which he started to say in Ruku‘ and Sujud
(bowing and prostrating in prayer). He said that Allah : وهذه العَلمة.اهلل وحبمده أستغفر اهلل وأتوب إيله
the Almighty told him that he would see a sign in his  ورأيت انلاس-{إذا جاء نرص اهلل والفتح –فتح مكة
nation, and when he sees it, he should frequently say:
"Subhana Allahi wa bihamdih. Astaghfirullaha wa atubu يدخلون يف دين اهلل أفواجا فسبح حبمد ربك
ilayh." This sign is mentioned in Surat-un-Nasr, which
.}واستغفره إنه اكن توابا
reads: {When the victory of Allah has come and the
conquest (conquest of Makkah), And you see the
people entering into the religion of Allah in multitudes,
Then exalt [Him] with praise of your Lord and ask
forgiveness of Him. Indeed, He is ever Accepting of
repentance}.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أذاكر الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه جبميع رواياته:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. تزنيها لك عما ال يليق بك من لك نقص: • سبحانك

. يا اهلل: • امهلل
ُ
َ  يعمل ما أ: • يتأول القرآن
.مر به يف القرآن
ُ
. أبرصتها أو عرفتُها: • رأيتها
ْ ُاطل
ْ : أي: • واستغفره
. يه اتلجاوز عن اذلنب والسرت: واملغفرة،ب منه املغفرة

:فوائد احلديث
. قبل موته-تعاىل-  وترضعه وإقباهل ىلع اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-  زيادة استغفار رسول اهلل.1
. عند حصول انلعم-تعاىل-  الشكر هلل.2
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 .3استحباب االستغفار وادلعوات اقتداء بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .4وقوع ما برش اهلل به رسوهل ألن وعده سبحانه حق.

املصادر واملراجع:

-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة

الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهَليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه- .
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4826( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to offer the
Zhuhr prayer at the time of intense heat,
and the ‘Asr prayer at the time when the
sun was clear, and the Maghrib prayer
when its time was due (after sunset).

 يصِّل الظهر-صىل اهلل عليه وسلم- اكن

 واملغرب إذا، والعرص والشمس نقية,باهلاجرة
وجبت

**

809. Hadith:

: احلديث.809

-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل األنصاري
ِّ
ْ ُّ
َ َ
 يُ َصِّل الظه َر-صىل اهلل عليه وسلم-  «اكن:قال
َ
َ
د ُ َ د
َ
َ
َ والع
غرب ِإذا
،اج َرة
ِ بِاله
ِ  والم،رص والش َمس ن ِقية
َ
َ ا
َ
َ ا
ُ
 ِإذا َرآهم اجتَ َم ُعوا:حيانا وأحيَانا
 وال ِعشاء أ،َو َجبَت
َ ُ َ َ َ َ د
ا د
ُّ
ُ والص
- بح اكن انليب
،آهم أ ْب َطئُوا أخر
 و ِإذا ر،عجل
َ َ َ ِّ َ ُ
.» يصليها ِبغلس-صىل اهلل عليه وسلم

Jaabir ibn ‘Abdullaah al-Ansaari, may Allah be pleased
with him, reported: "The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to offer the Zhuhr
prayer at the time of intense heat, and the ‘Asr prayer
at the time when the sun was clear, and the Maghrib
prayer when its time was due (after sunset), and as for
the ‘Ishaa prayer, he would sometimes hasten to offer
it when he saw them already gathered, and at other
times he would delay it when they had not gathered yet.
As for the Fajr prayer, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to offer it at the time
when darkness at the end of the night mixed with the
faint light of the morning".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith clarifies the best time to offer the five daily
prayers. The Zhuhr prayer: when the sun passes its
zenith; this is the beginning of its time. However, if it is
too hot in a way that affects the people praying, then it
is better to delay the prayer until the temperature is not
as severely hot, as proven by other evidence. The ‘Asr
prayer: when the sun is still white and clear, when the
shadow of everything is equal to it, after the shadow of
the zenith. The Maghrib prayer: when the sun sets. The
‘Ishaa prayer: It depends on people. If they attend the
congregational prayer at the beginning of its time, when
the afterglow disappears, then they should pray. If they
do not show up, then they should delay it to the time
close to the first half of the night, which is the best time
to offer it, as long as there is no hardship involved. As
for the Fajr prayer: its time is when light starts to mix
with darkness.

 ألداء،يف هذا احلديث بيان األفضل يف الوقت

 حني تميل الشمس: فصَلة الظهر.الصلوات اخلمس

، وهو اول وقتها، وهو وقت الزوال،عن كبد السماء
ا
شديدا يؤثر ىلع املصلني
ولكن إن اكن احلر
 كما يف أدلة،فاألفضل تأخري الصَلة حىت يربد اجلو

، تصىل والشمس ما تزال بيضاء نقية: والعرص.أخرى
ُ َ وق,لم ختالطها صفرة املغيب
 أن يكون ظل لك:درها
 تصىل وقت: واملغرب. بعد ظل الزوال،يشء مثله

 فرياىع فيها: وأما العشاء.سقوط الشمس يف مغيبها

 وهو زوال، فإن حرضوا يف أول وقتها،حال املؤتمني
 وإن لم حيرضوا د،الشفق األمحر صلوا
أخرها إىل ما

 فإنه وقتها،يقرب من انلصف األول من الليل

 تكون عند: وأما صَلة الصبح.األفضل لوال املشقة

.أول اختَلط الضياء بالظَلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:اتلخريج
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ِّ
• يُ َصِّل  :الصَلة يف اللغة :ادلاعء ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم
َ
اج َرة  :يه شدة احلر بعد الزوال .مأخوذة من هجر انلاس أعماهلم لشدة احلر.
• اله ِ
َ دٌ
• ن ِقية  :صافية ،لم تدخلها صفرة وال تغري.
َ
إذا َو َجبَ ْ
ت  :سقطت واغبت ،يعىن الشمس.
•
َ
َ َْ ا َ َْ ا
• أحيانا وأحيانا  :مجع حني ،بمعىن :وقت
ََ
• بِغل ٍس  :ظَلم آخر الليل مع ضياء الصبح

فوائد احلديث:
 .1معرفة أوقات الصلوات.
 .2أفضلية املبادرة بالصَلة يف أول وقتها ماعدا العشاء.
 .3األفضل يف العشاء ،اتلأخري ،ويكون إىل نصف الليل ،كما صحت به األحاديث ،إال إذا اجتمع املصلون فتصىل خشية املشقة عليهم
باالنتظار.

 .4األفضل لإلمام مرااعة حال املؤتمني يف الوقت ،وكذلك يف اتلخفيف مع اإلتمام واإلطالة مع عدم اإلضجار.
 .5أفضلية اتلغليس يف الفجر ،وهو أوىل من اإلسفار.

 .6أن الصَلة يف مجاعة أوىل من اإلتيان بالصَلة يف أول وقتها .وذلك ملرااعة اجلماعة يف صَلة العشاء.

 .7حسن راعية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته ،واجتناب ما يشق عليهم.

املصادر واملراجع:

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 .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم
للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة،
 1426ه .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 .رشح العمدة للسعدي ،قيده عنه تلميذه :عبد اهلل العوهِّل ،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 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)3516( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The (pronouncement) of three divorces
during the lifetime of Allah's Messenger,
may Allah's peace and blessings be upon
him, and that of Abu Bakr and two years of
the caliphate of ‘Umar (was treated) as one.

صىل اهلل- اكن الطالق ىلع عهد رسول اهلل

 وسنتني من خالفة، وأيب بكر،-عليه وسلم
 طالق اثلالث واحدة،عمر

**

810. Hadith:

: احلديث.810

 "اكن الطَلق ىلع عهد رسول: قال،عن ابن عباس

Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both of them,
reported: "The (pronouncement) of three divorces
during the lifetime of Allah's Messenger, may Allah's
peace and blessings be upon him, and that of Abu Bakr
and two years of the caliphate of ‘Umar (was treated)
as one. Then ‘Umar ibn al-Khattaab said: 'Indeed,
people hasten to a matter in which they used to act with
deliberation. So if we would count them as three
divorces,' and he did that".

 وسنتني من، وأيب بكر،-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 فقال عمر بن، طَلق اثلَلث واحدة،خَلفة عمر

 إن انلاس قد استعجلوا يف أمر قد اكنت هلم:اخلطاب
ََْ
َْ
ٌ ََ
." فأم َض ُاه عليهم، فلو أم َضيْ َن ُاه عليهم،فيه أناة
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith shows that the triple divorce that used to أفاد هذا احلديث أن إيقاع الطَلق ثَلثاا زمن انليب
**

occur during the time of the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him; the Caliphate of Abu Bakr;  وخَلفة أيب بكر وسنتني من-صىل اهلل عليه وسلمand the two years of the caliphate of ‘Umar, may Allah  اكنت اثلَلث املجموعة-ريض اهلل عنه- خَلفة عمر
be pleased with him, was considered as one divorce.
أنت طالق
ِ : ويه قول الرجل المرأته،حتسب واحدة
That is, the three successive pronouncements of
ِ أنت طالق
ِ
divorce would count as one. For example, if a man says . أنت طالق ثَلثا: أما قوهل.أنت طالق
to his wife: "You are divorced" three times at once, this حبيث جيمعها يف اللفظ فقط فالصحيح أنه لغو وال
counts as one consequential divorce. However, if a
man said "You are divorced thrice," gathering the three  لكن ملا استعجل،عربة به وحيسب طلقة واحدة
times of divorce in a single statement, this was انلاس يف الطَلق وأكرثوا من الوقوع فيه وصار منهم
meaningless and of no effect, thus, it would count as a
 أن-ريض اهلل عنه- تَلعب بهذا األمر أراد عمر
single incident of divorce. When people started to act
ruthlessly with regard to divorce and used it excessively يوقف انلاس عن االستعجال فيه فجعل اثلَلث اليت
and flippantly, ‘Umar, may Allah be pleased with him,  إن الطَلق املوقع: قال العلماء.حتسب واحدة ثَلثا
wanted to stop people from rushing to a triple divorce.
Therefore, he counted the triple divorce as three يف زمن عمر ثَلثا اكن يوقع قبل ذلك واحدة؛ ألنهم
incidents rather than one. The scholars said that the  واكنوا يستعملونها،اكنوا ال يستعملون اثلَلث أصَل
pronouncement of divorce that counted as three
incidents of divorce during ‘Umar's time only counted  وأما يف زمن عمر فكرث استعماهلم هلا فأمضاه،نادرا
as one before his time. That is because people would
. و جعله ثَلثا،عليهم
not resort to the triple divorce and rarely used it.
However, during ‘Umar's time, people used it
frequently, so ‘Umar made it effective and counted it as
three.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطَلق > الطَلق السين والطَلق ابلديع:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم : -هذه الصيغة يعدها العلماء من املرفوع حكما؛ ألن الفعل حصل يف عهده -عليه الصَلة
والسَلم -فيكون حجة.
َ
• أناة  :األناة يه املهلة وترك العجلة.

• لو أمضيناه  :لو أجرينا وأنفذنا عليهم ما استعجلوه من اثلَلث ،لاكن ذلك مانعا هلم عن تتابع الطلقات.
ا
أنت طالق .أما قوهل :أنت طالق ثَلثا .حبيث جيمعها يف اللفظ فقط؛
أنت طالق ِ
أنت طالق ِ
• طَلق اثلَلث واحدة  :املراد هنا قول الرجل المرأتهِ :
َْ
فالصحيح أنه لغو وال عربة به وحيسب طلقة واحدة.

فوائد احلديث:
 .1أن الطلقات اثلَلثة بكلمة واحدة ،ال حتسب إال طلقة واحدة ،فإن لم تكن نهاية اثلَلث ،فله الرجعة.وهذا احلديث هو عمدة القائلني بهذا
القول واختاره شيخ اإلسَلم ابن تيمية وابن القيم  ،وهو اختيار علماء اللجنة ادلائمة.
عزر اإلنسان حبرمان ما يستحق ،كما أن هل أن يُ ِّ
 .2أن لويل األمر أن يُ ِّ
عزر بإيقاع العقوبة ىلع من يستحق.
ا
ا
د
 .3كون الطَلق اثلَلث واحدة لو ادىع ُمد ٍع أنه إمجاع قديم لاكن قوهل صحيحا متوجها؛ ألنه مىض عليه عهد الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
وخَلفة أيب بكر وصدر من خَلفة عمر -ريض اهلل عنهما-.
ٌ
ٌ
 .4أن إرداف الطَلق بالطَلق سفه واستعجال لقوهل :قد اكن هلم فيه أناة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .منحة العَلم 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
السَلم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .فتح ذي اجلَلل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسَلمية القاهرة-
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك /ملحمد بن عبد ابلايق الزرقاين حتقيق :طه عبد
الرءوف سعد انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية – القاهرة -الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر
العسقَلين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة
األوىل .مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش .انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع  -الرياض.

الرقم املوحد)58138( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Prophet, may Allah's peace and
اكن انلِب-صىل اهلل عليه وسلم -يعتكف يف لك
blessings be upon him, used to observe
]i'tikaf [staying in the masjid exclusively
رمضان عرشة أيام ،فلما اكن العام اذلي قبض
during each Ramadan for ten days. The
year in which he died he observed i'tikaf for
فيه اعتكف عرشين يوما
twenty days.

 .811احلديث:

**

811. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن انليب-صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
اهلل عليه وسلم -يعتكف يف لك رمضان عرشة أيام،
ا blessings be upon him, used to observe i'tikaf [staying
ُ َ
فلما اكن العام اذلي ق ِبض فيه اعتكف عرشين يوماin the masjid exclusively] during each Ramadan for ten .
days. The year in which he died he observed i'tikaf for
twenty days”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َ
ُ
ُّ
املسجد The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
يلزم
انليب -عليه الصَلة والسَلم-
اكن
َا
him, used to confine himself to the mosque to worship
ُ
م ِ
نقطعا لعبادة اهلل يف لك رمضان عرشة أيامٍ  ،واكن Allah for ten days in each Ramadan, particularly the
يعتكف يف العرش األوسط منه رجاء إدراك يللة middle ten nights of the month, with the hope that he
would observe the Layla al-Qadr [Night of Decree] in
القدر ،فلما َع ِل َم أنها يف العرش األواخر منه
those days. When he knew that the Night of Decree
َ
اعتكفها ،ثم اعتكف يف العام اذلي مات ِفي ِه was in the last ten nights, he confined himself during
عرشين يوما ا زيادة يف الطاعة واتلقرب هلل -تعاىلthose ten nights. In the year in which he died, he -.
ِ
**

secluded himself for twenty days to worship Allah the
Almighty more, and to get even closer to Him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• يعتكف  :يمكث يف املسجد ويَلزمه للعبادة.
• قبض  :تويف.

فوائد احلديث:
 .1جواز االعتاكف أكرث ِمن عرشة أيام وقبل العرش األواخر من رمضان.
انليب -عليه السَلم -ىلع اعتاكف العرش األواخر من رمضان.
 .2حرص ِ
 .3مرشوعية االزدياد من الطاعة والعبادة يف آخر العمر يلختم للعبد خبري.
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 اهلَليل ،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 - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقَلين الشافيع-دار املعرفة -بريوت ،رقم كتبه
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وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العَلمة :عبد العزيز بن عبد
اهلل بن باز.

الرقم املوحد)2754( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
On performing Ghusl (ritual bath) from
Janaabah (sexual impurity), the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon
him, used to wash his hands, then perform
ablution like that for prayer, then wash
himself.

 إذا اغتسل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انلِب

من اجلنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصالة
ثم اغتسل

**

812. Hadith:

: احلديث.812

صىل-  (اكن انليب: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ
َ َْ
َ
, إذا اغت َسل من اجلَنابَة غ َسل يديه-اهلل عليه وسلم
َْ د
َ ُ ِّ َ ُ ُ
َ ُث دم تَ َو دضأ ُو ُض
 ث دم خيلل ِبيَديه,ثم اغت َسل
,وءه لل دصَلة
ََ ََُ ََ ََْ
َ َ د
 أفاض عليه,رشته
 حىت ِإذا ظ دن أنه قد أروى ب,شعره
َ د
َ َ
َلث د
: واكنت تقول.ثم غ َسل سائر جسده
,مرات
املاء ث
ُ
-صىل اهلل عليه وسلم- أغتسل أنا ورسول اهلل
كنت
ِ
 َن ْغ َرتف منه َمج ا,من إنَاء واحد
.)يعا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "On
performing Ghusl (ritual bath) from Janaabah (sexual
impurity), the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, used to wash his hands, then perform
ablution like that for prayer, then wash himself. He
would then run his fingers through his hair until he
would feel that the whole skin of his head had become
wet. Then he would pour water thrice over his head,
and then wash the rest of his body." `A'ishah further
said: "I and the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to perform Ghusl from
a single container from which we used to take water
simultaneously”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

`A'ishah, may Allah be pleased with her, described the صىل-  غسل انليب-ريض اهلل عنها- تصف اعئشة
way the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, used to perform Ghusl (ritual bath) from  بأنه إذا أراد الغسل من اجلنابة بدأ-اهلل عليه وسلم
Janaabah (sexual impurity). He would start with  تلكونا نظيفتني حينما يتناول بهما املاء،بغسل يديه
washing his hands so that they would be clean for
صىل-  ولكونه، وتوضأ كما يتوضأ للصَلة،للطهارة
taking water. He would then perform ablution similar to
that for prayer. Since he had thick hair, he used to run  فإنه خيلله بيديه، ذا شعر كثيف-اهلل عليه وسلم
his fingers through it, and when the water reached his ،وفيهما املاء حىت إذا وصل املاء إىل أصول الشعر
hair roots, he would then pour water over his head
thrice, and then wash the rest of his body. Despite this  صب املاء ىلع رأسه ثَلث مرات ثم،وأروى البرشة
complete bath, only one water container used to be  فإنه، ومع هذا الغسل الاكمل.غسل بايق جسده
sufficient for him along with `A'ishah, and they both
. يغرتفان منه مجيعا، إناء واحد،يكفيه هو واعئشة
used to take water therefrom simultaneously.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

َ
. أراد االغتسال: اغتسل
• إذا
ْ َ ْ َ َ ُ ِّ َ ُ ُ د
ُ
َ
. اتلخليل إدخال األصابع بني أجزاء الشعر: • ثم خيلل ِبيدي ِه شعره
َُ َ ََ َ ْ َ ْ َ َُد
. ظاهر اجلَّل املستور بالشعر: والبرشة املرادة هنا، أوصل املاء إىل أصول الشعر: رشته
• أنه قد أروى ب
. الظن يراد به هنا معىن الرجحان: • إذا ظن
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َ
ََ َ
• أفاض َعليْ ِه  :أسال املاء ىلع شعره.
ْ
• ِم َن اجلَنَابَ ِة " :من" :للسببية ،و"اجلنابة" اجلماع أو إنزال املين.
ُ
وء ُه ل د
لصَل ِة  :كوضوئه للصَلة.
• ُوض َ ِ
• َسائِ َر َج َس ِدهِ  :بايق جسده ،أو مجيعه.
ََْ ُ ُْ َ ا
مجيعا  :أخذنا املاء بأيدينا ،والغرض :إثبات اعئشة -ريض اهلل عنها -كيفية غسله -صىل اهلل عليه وسلم -عن قرب ومعرفة.
رتف ِمنه ِ
• نغ ِ

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل من اجلنابة ،سواء أكان ذلك إلنزال املين أم ملجرد اإليَلج.
ُ
 .2الغسل الاكمل ،ما ذكر يف هذا احلديث ،من تقديم غسل ايلدين ،ثم الوضوء ،ثم ختليل الشعر الكثيف ،وترويته ،ثم غسل بقية ابلدن.
 .3قوهلا " :اكن إذا اغتسل " :يدل ىلع تكرار هذا الفعل منه عند لك غسل من اجلنابة.
 .4اتلخليل يكون بمجموع األصابع العرشة ،ال باخلمس فقط.
 .5جواز نظر أحد الزوجني لعورة اآلخر ،وغسلهما من إناء واحد.
ْ
 .6تقديم غسل أعضاء الوضوء بما فيها الرجلني يف ابتداء الغسل ىلع الغسل من اجلنابة ،ووردت صفة أخرى ويه تقديم أعضاء الوضوء عدا
غسل الرجلني فإنه مؤخر إىل بعد االنتهاء من غسل ابلدن ُكه.

 .7جواز اغرتاف اجلنب من إناء املاء اذلي يغتسل منه.

 .8حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعارشته ألهله.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه 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 ،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)3316( :
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Whenever the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, intended to go
on a journey, he would cast lots among his
wives and would take the one on whom the
lot fell.

اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد أن
خيرج أقرع بني نسائه ،فأيتهن خيرج سهمها
خرج بها انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-

 .813احلديث:

**

813. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن انليب -صىل
َ ْ َْ َْ َ ْ
اهلل عليه وسلم -إذا أراد أن خي ُرج أق َرع بَني نِسائه،
د
َْ
َ
ْ
فأيتُ ُه دن خي ُرج َسه ُمها خ َرج بها انليب -صىل اهلل عليه
َ
َ
َ َ
ََْ َ ََْ
وسلم ،-فأق َرع بَيننا يف غ ْز َو ٍة غ َزاها ،فخرج فيها
َ
ْ
فخ َر ْج ُ
ت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َسه ِيم،
َب ْعد ما أُنْز َل احل ُ
جاب».
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
"Whenever the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, intended to go on a journey, he
would cast lots among his wives and would take the one
on whom the lot fell. Once, before setting out for a
battle, he drew lots among us and the lot fell to me; so
I went with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him; and that happened after the
revelation of (the verse on) hijab”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث أن `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported in this
Hadith that the Prophet, may Allah's peace and
َ د دُ َ َْ ََ دَ
انليب -صىل اَّلل علي ِه وسلم -من كمال عدهل بني blessings be upon him, would cast lots to pick one of
نسائه اكن إذا أراد أن يميض إىل سفر يقرع بينهن his wives to accompany him whenever he wanted to go
on a journey. This was to ensure perfect justice and
تطييباا لقلوبهن ,فإذا خرج نصيب امرأة منهن أخذها
grant assurance and comfort to his wives' hearts. In one
معه ,وأنه أقرع بني زوجاته يف إحدى غزواته ,ويه of his battles, the Banu al-Mustaliq Battle, the Prophet
غزوة بين املصطلق ,فخرج سهمها -أي اعئشةdrew lots and `A'ishah's name came out so she traveled -
with him. She mentioned that this took place after Allah,
فسافرت معه ,ثم ذكرت أن هذه احلادثة حصلت بعد the Almighty, had prescribed hijab. It is obvious that the
أن أنزل اهلل -تعاىل -األمر باحلجاب .ومعلوم أنه يف Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
would cast lots the next time he would go on a journey
السفرة اتلايلة يقرع بني بقية نسائه؛ ألن من خرج
among the remaining wives, as the one who
سهمها يف املرة السابقة أخذت حقها ،فإذا لم يبق إال accompanied him in the previous journey had already
واحدة تعني خروجها يف السفرة األخرية دون اقرتاعtaken her share. When only one remained, he would .
take her without casting lots.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العَلقة بني الرجل واملرأة
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > عدهل صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

َ ْ َْ
• إذا أراد أن خي ُرج  :أي يميض إىل سفر.

• أقرع بني نسائه  :من القرعة ,ويه استهام يتعني به نصيب اإلنسان ,وهلا طرق كثرية منها أن خيتار لك من املتقارعني شيئاا معيناا ,فيسىم سهمه
أي نصيبه ,وتوضع يف واعء مغلق ,ثم يستخرج منها واحد ,فمن خرج سهمه اكن هو صاحب القرعة.
• أيتهن  :أي أية أمرأة منهن.
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• سهمها  :السهم ما يوضع عَلمة ىلع احلظوظ ،فمن خرج سهمه اذلي وضع ىلع انلصيب ،فهو هل.
• يف غزوة غزاها  :أي خرج فيها إىل حماربة عدوه ,ويه غزوة بين املصطلق.

فوائد احلديث:
 .1وجوب العدل بني الزوجات حىت يف السفر.
ا
مجيعا ،فإن املتعني عليه هو القرعة بينهن ،فاليت خيرج سهمها خيرج بها معه يف سفره.
 .2أن الزوج إذا لم يرد أن يسافر بزوجاته
 .3أن القرعة طريق رشيع تلميزي املستحق.
 .4كمال عدل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5أن الزوج ال يقيض األيام اليت سافرها بلقية زوجاته ,بل يستأنف القسمة من جديد.
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 ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إرشاد الساري لرشح صحيح
ابلخاري ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطَلين القتييب املرصي ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ,الطبعة :السابعة  1323 ،ـه
د
حممد بن د
تاج العروس من جواهر القاموس ,د
حممد بن عبد د
امللقب بمرتىض ،د
الزبيدي ,جمموعة من املحققني ,انلارش :دار
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض،
د
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة،
اهلداية توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م فتح ذي
  1423ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسَلمية ،مرص1427 ،ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ
  1431ـه بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،للمناوي .دار النرش  -مكتبة اإلمام الشافيع  -الرياض 1988 -1408 -م.

الرقم املوحد)58132( :
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اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل

Whenever the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, entered the
bathroom, he would take off his ring.

اخلالء وضع خاتمه

 .814احلديث:

**

814. Hadith:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :اكن انليب -صىل اهلل Anas, may Allah be pleased with him, reported:
“Whenever the Prophet, may Allah's peace and
َ َ َ
عليه وسلم -إذا دخل اخل َ
ات َ
».
ه
م
خ
ع
وض
َلء
blessings be upon him, entered the bathroom, he would
take off his ring”.

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد دخول The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
ُ
him, used to remove his ring before entering the
يدخل
أن
قبل
ووضعه
صبعه
اخلَلء أخرجه من أ
bathroom. It is noteworthy here that the use of the
اخلَلء ،واتلعبري بالفعل عن إرادته سائغ كقوهل action itself “to enter” to express the intention “want to -
د
َ َ ََْ َ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ د
enter” is something acceptable. This is similar to the
ان
اَّلل ِم َن الشيْ َط
ِ
ِ
تعاىل( :-ف ِإذا قرأت القرآن فاست ِعذ بِ
verse that reads: {So when you recite the Qur’an, seek
د
د
الر ِج ِ
يم)[ .انلحل  ]98 :يعين :إذا أردت قراءة القرآنrefuge with Allah from the accursed Satan.} [Surat-un- ،
ا
ْ
منقوشا عليهNahl: 98] In other words, when you want to recite the :
فاستَ ِعذ باهلل .واحلكمة أن خاتمه اكن
Qur’an, seek refuge with Allah, the Almighty. That was
"حممد رسول اهلل" ،كما يف ابلخاري؛ وهلذا اكن انليب because the phrase “Muhammad is the Messenger of
صىل اهلل عليه وسلم -يضعه قبل دخوهل حمل قضاء Allah” was inscribed on the Prophet’s ring, as reportedin Al-Bukhari. So he used to take it off before entering
احلاجة .وال شك بأن دخول اخلَلء بيشء فيه ذكر اهلل
the toilet. It is undoubtedly disliked, according to the
تعاىل -أو أسمائه وصفاته مكروه عند العلماء scholars, to enter the bathroom with somethingَ
كخشية containing any of the names or attributes of Allah, the
رمحهم اهلل إال إذا اكن دخوهل به حلاج ٍة
Almighty, except if there is a need for this, like fearing
رسقته أو نسيانه ،فَل بأس أن يدخل به اخلَلءthat this item may be stolen or forgotten if left outside. ،
َ
َ
جيْبه ،وإن اكن In such a case, you may take it along with you; but you
لكن عليه أن خيفيه فيجعله يف ِ
ْ
should conceal it, by putting it in your pocket, for
َ ِّ
َ ا
ُ
خاتما فإنه يديره وجيعل ِذكر اهلل -تعاىل -داخل كفهexample, or, if it is a ring, turning it and keeping the ،
د
وهذا االستثناء ي
مبين ىلع قاعدة :أن الكراهة تزول مع mention of Allah towards your palm. This exception is
based upon the rule that says that “the necessity
احلاجة.
”removes the undesirability.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي والنسايئ.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ُ
ُ
ُّ
املاكن اخلَايلُ ،
ويراد به املاكن ال ُم َعد لقضاء احلَاجة.
• اخلََلء :
َ ْ ٌ
َْ َ
َ َ
قة ذات فَ ٍّص من غريها ،فإن لم يكن بها ي
فص فيه فتخة.
• خات َمه  :حل

فوائد احلديث:

ِّ
ُ
ي
َ
َ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ب َ ٌ
رش يَطرأ عليه ما يَطرأ ىلع البَرش من قضاء احلاجة وغري ذلك من لوازم البَرش ،فهذا فيه َرد ىلع الغَلة يف َحقه
ُ
ُ
َ
الرسل ،وأنهم ليس هلم من صفات ُّ
صىل اهلل عليه وسلم -ويف َحق غريه من ُّالربوبية يشء ،وال أنهم خ ِلقوا من غري ما خلق منه البَرش.
ِ
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 .2مرشوعية االستتار عند قضاء احلاجة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يدخل اخلََلء ،واخلََلء :يُطلق ىلع املاكن اخلايل ،وىلع املاكن ُ
المعد
َ
لق َضاء احلَاجة.
ََ
 .3خت ُّتم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َ ْ
كتُب عليه ،ولو اكن ُ
اسمه فيه ٌ
 .4فيه جواز اختاذ اخلاتم د
اسم من أسماء اهلل -تعاىل-؛ كعبد اهلل ،وعبد الرمحن.
للر ُجل ،وأن ي
ُ
 .5كراهة دخول اخلَلء بكل ما اكن فيه ذ ْكر هلل -عز وجل -كأسماء اهلل -تعاىل ،-أما ُ
المصحف :فَ ُ
يحرم إدخاهل ،بل جيعل يف ماكن الئق به؛
ِ
ْ
اض َدطر إىل ادلخول به َخوفاا من َرسقته إذا َ
ا
ا
ا
خارجا ،فإنه جيوز هل يف هذه احلال ادلخول به للرضورة
وض َعه
واحرتاما هل ،لكن إذا
تعظيما لكتاب اهلل
مع إخفائه.
ِّ
َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ َ د َ د َ ْ َ ْ
َ
َ
ُّ
َ
اَّلل ف ِإنها ِمن تقوى
ْ .6فيه تعظيم ذكر اهلل تعاىل وأسمائه تعاىل ،وإبعادها عن لك ما يمس قدسيتها وكرامتها؛ قال تعاىل ( :ومن يعظم شعائِر ِ
ُ ُ
وب )[ ،احلج .] 32 :
القل ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن ابن ماجة،
تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف:
حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش .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 :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
َ
د
فتح ذي اجلَلل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني،
األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .
انلارش :املكتبة اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10052( :
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"The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, Abu Bakr, and
'Umar used to offer the 'Eid prayers before
delivering the sermon".

اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبو بكر
ْ
وعمر يصلون العيدين قبل اخلطبة

 .815احلديث:

**

815. Hadith:

عن عبد اهلل بن ُ
عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن 'Abdullah ibn 'Umar, may Allah be pleased with them,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبو بكر ُ
وعمر
blessings be upon him, Abu Bakr, and 'Umar used to
يصلون العيدين قبل اخل ُ ْطبة».
offer the 'Eid prayers before delivering the sermon".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اكن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخلفائه
الراشدين ،أن يصلوا بانلاس صَلة العيد ،يف الفطر

واألضىح ،وخيطبوا ،ويقدموا الصَلة ىلع اخلطبة،
وقد استمر العمل ىلع ذلك حىت جاء مروان فخرج

وخطب قبل الصَلة ،وانكر عليه انلاس خمالفة

Brief Explanation:
**

It was the habit of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and the rightly guided caliphs to
lead the 'Eid prayer in both 'Eid-ul-Fitr and 'Eid-ul-Adhaa, then they would give the sermon. They would pray
first then give the sermon, and Muslims kept doing so
until Marwaan's era came, so he rose over the pulpit
and gave the sermon before the prayer.

السنة ،واستمر بنو أمية ىلع ذلك ثم أاعد بنو العباس

السنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > صَلة العيدين
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اكن  :تدل ىلع االستمرار.
• أبوبكر ُ
وعمر  :خلفاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وفائدة ذكرهما بيان أن احلكم لم ينسخ وأنه سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخليفتيه
ريض اهلل عنهما-.• يصلون العيدين  :يصلون صَلة العيدين.

• العيدان  :هما عيد الفطر وهو ايلوم األول من شوال من لك سنة ،وعيد األضىح وهو العارش من ذي احلجة من لك سنة ،وهو يوم انلحر ،وحيتفل
فيهما املسلمون ويصلون صَلة العيد ويستمعون خطبة العيد.

فوائد احلديث:
 .1تقديم الصَلة ىلع اخلطبتني.
 .2مرشوعية صَلة العيدين واخلطبة هلا.
املصادر واملراجع:

تيسري العَلم ،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 .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق
حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،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)5322( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to offer
thirteen Rak`ah in the night prayer
)including Witr, plus two (voluntary
Rak`aat of the Fajr prayer.

اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل من
الليل ثالث عرشة ركعة منها الوتر ،وركعتا
الفجر

 .816احلديث:

**

816. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :اكن انليب -صىل `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
اهلل عليه وسلم -يصِّل من الليل ثَلث عرشة ركعة
used to offer thirteen Rak`ah in the night prayer
الوتر ،وركعتا الفجر».
including Witr, plus two (voluntary) Rak`aat of the Fajr
منها ِ
prayer".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل `A'ishah, may Allah be pleased with her, reports that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
عليه وسلم -اكن يداوم ىلع صَلة ثَلث عرشة ركعة used to offer thirteen Rak`ah in the night prayer
يف الليل ومنها الوتر سواء أكان ذلك يف رمضان أو including Witr on a regular basis, regardless of whether
it was during Ramadan or not. Likewise, he adhered to
غريه ،وكذلك اكن يداوم ىلع ركعيت الفجر ،واملراد
offering two voluntary Rak`aat of the Fajr prayer. It
د
باملداومة اإلكثار ،ملا ورد من أنه -صىل اهلل عليه means that the Prophet, may Allah's peace and
وسلدم -إذا دخل العرش األواخر من رمضان جيتهد blessings be upon him, used to do this most of the time.
This is because the Prophet, may Allah's peace and
فيه ما ال جيتهد يف غريه ،فهو حممول ىلع اتلطويل يف blessings be upon him, was reported to devote himself
د
الركعات دون الزيادة يف العدد ،وقد اكن -صىل اهلل more in worshiping Allah in the last ten nights of
د
Ramadan than he strives in any other time in the year.
إحدى
ويصِّل
عرشة،
ثَلث
ِّل
يص
م
عليه وسل
It implies that the Rak`aat are increased in length, not
عرشة ،وجاء أنه يصِّل أقل من ذلك.
in number. In fact, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to offer thirteen or eleven
Rak`aah on some occasions and on other occasions he
used to pray less than that.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

فوائد احلديث:
 .1األفضل العمل جبميع الروايات اثلابتة عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قيام الليل ،وما ورد يف هذا احلديث أحد هذه الصفات.
ا
 .2أن هذا احلديث يبني إحدى كيفيات صَلة الليل اليت فعلها -عليه السَلم ،-فقد صىل عرش ركعات مثىن مثىن وصىل ثَلث ركعات وترا.
املصادر واملراجع:
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 .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام تأيلف :الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السَلم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)11269( :
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ُ
َ َُْ
اكن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -إذا فاتته
َ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َّ َ ُ
ريه ِ ،صىل من
الصالة م َِن
الليل مِن وج ٍع أو ْغ ِ
ِ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
رشة َركعة.
ار ث ِنيت ع
انله ِ

 .817احلديث:

When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, missed
prayer at night because of sickness or
otherwise, he would pray twelve Rak`ahs
during the daytime.
**

817. Hadith:

ُ
هلل -
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن رسول ا ِ
َ َُْ د َ ُ َ
الليل ِمن
صىل َاهلل عليه وسلم -إذا فاتته الصَلة ِمن ْ ِ
ا
َ َ ْ َْ َ د
دَ َْْ َ ْ ََ
رشة َرك َعة.
ار ثِنيت ع
ري ِه ،صىل من انله ِ
وج ٍع أو غ ِ
درجة احلديث :صحيح.

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
''When the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, missed prayer at night because
of sickness or otherwise, he would pray twelve Rak`ahs
during the daytime''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ترك قيام الليل
من وجع أو غريه صىل من انلهار ثنيت عرشة ركعة؛

ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يوتر بإحدى عرش
ركعة ،فإذا مىض الليل ولم يوتر نلوم أو شبهه؛ فإنه

يقيض هذه الصَلة ،لكن ملا فات وقت الوتر صار

Brief Explanation:
**

If the Prophet, may Allah's peace and blessings be
)upon him, missed the voluntary night prayer (Qiyaam
because of sickness or something else, he would make
it up in the daytime. At night he would pray eleven
Rak`ahs as Witr, but since the Witr time passed, he
would pray it as Shaf` (an even number), i.e. twelve
Rak`ahs instead of eleven.

املرشوع أن جيعله شفعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصَلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• فاتته الصَلة  :مىض وقتها.
• وجع  :مرض أو ألم.

• أو غريه  :كغلبة نوم أو عذر أهم منه.

فوائد احلديث:

 .1صَلة انلهار هنا ِعوض عن صَلة الليل جل َ ْرب فضيلتها.
 .2ادليلل ىلع جواز قضاء انلوافل.

 .3الوتر يقىض يف انلهار بزيادة ركعة ،فيصري شفعا.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4829( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, took a
ritual bath to remove Janaabah (sexual
impurity), he would start by washing his
hands. Then he would pour water with his
right hand over his left hand to wash his
private parts. Then he would make ablution
like that he would make for his prayer.

 إذا-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل

 ثم يفرغ،اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه
 ثم يتوضأ،بيمينه ىلع شماهل فيغسل فرجه
وضوءه للصالة

**

818. Hadith:

: احلديث.818

 «اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه: قالت،عن اعئشة
َ
 ثم،وسلم إذا اغتسل من اجلَنابَة يبدأ فيغسل يديه
َ
 ثم يتوضأ،يُفرغ بيمينه ىلع شماهل فيغسل ف ْر َجه
 ثم يأخذ املاء فيُدخل أصابعه يف،وضوءه للصَلة
َ َََْ ْ
د
ربأ َحف َن ىلع
 حىت إذا رأى أن قد است،أصول الش َع ِر
َ
 ثم. ثم أفاض ىلع سائر جسده،رأسه ثَلث َحف َنات

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
“When the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, took a ritual bath to remove
Janaabah (sexual impurity), he would start by washing
his hands. Then he would pour water with his right hand
over his left hand to wash his private parts. Then he
would make ablution like that he would make for his
prayer. Then he would take water with his fingers and
run them through his hair. When making sure that his
hair was thoroughly wet, he would pour three handfuls
of water over his head. Then he would pour water over
the rest of his body. Then he would wash his feet”.

.»غسل رجليه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ
`A'ishah, may Allah be pleased with her, describes how صىل- غسل انليب
-ريض اهلل عنها- تصف اعئشة
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, performed Ghusl (ritual bath). He would start with  بأنه إذا أراد الغسل من اجلنابة بدأ-اهلل عليه وسلم
his hands, when he wanted to wash from Janaabah بغسل يديه؛ تلكونا نظيفتني حينما يتناول بهما املاء
(sexual impurity). He would clean his hands first
صىل-  ولكونه. وتوضأ كما يتوضأ للصَلة،للطهارة
because he would scoop water with them. Then he
would make an ablution typical of his regular ablution  فإنه خيلله بيديه، ذا شعر كثيف-اهلل عليه وسلم
for prayer. Since the Prophet, may Allah's peace and ، حىت إذا وصل املاء إىل أصول الشعر،وفيهما املاء
blessings be upon him, had thick hair, he would run his
fingers through it with water. When water reached the  أفاض املاء ىلع رأسه،وأوصل املاء إىل مجيع البرشة
د
roots of the hair, he would pour water over his head أخر غسل
ثَلث مرات ثم غسل بايق جسده ثم
three times. Then he would wash the rest of his body.
.رجليه يف انلهاية
He would finally wash his feet.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. يعين أراد ذلك: • إذا اغتسل من اجلنابة

. أوصل ابللل إىل مجيعه: • استربأ
َ
ا
ا
. واحلفنة ملء الكفني مجيعا،مجيعا
 أخذ املاء بيديه: • َحف َن
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ُ
• اجلَنَابَة  :اجلنابة إنزال املين أو اجلماع ،وقوهل من اجلنابة يعين ألجل اجلنابة.
• سائر  :بايق جسده.

• أصول الشعر  :املراد هنا أسافله اليت تِّل البرشة.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل من اجلنابة ،سواء أكان ذلك إلنزال املين أم ملجرد اإليَلج.
 .2الغسل الاكمل ،ما ذكر يف هذا احلديث ،من تقديم غسل ايلدين ،ثم الوضوء ،ثم ختليل الشعر الكثيف ،وترويته ،ثم غسل بقية ابلدن.
 .3قوهلا" :اكن إذا اغتسل" :يدل ىلع تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من اجلنابة.
 .4جواز نظر أحد الزوجني لعورة اآلخر وغسلهما من إناء واحد.
 .5تقديم غسل أعضاء الوضوء يف ابتداء الغسل ىلع الغسل من اجلنابة ،عدا غسل الرجلني فإنه خمري بني غسله مع الوضوء كما يف رواية أخرى،
وبني تأخريه إىل بعد االنتهاء من غسل ابلدن ُكه.

 .6مرشوعية ختليل الشعر.

 .7احلديث ديلل ىلع أن أفعاهل -عليه الصَلة والسَلم -حجة كأقواهل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،طبعة  ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهاملنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج-حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  -الطبعة :اثلانية 1392 ،خَلصة الالكم رشح عمدة
األحاكم -فيصل املبارك احلريمِّل-الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات،
1426ه بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر  -دار الفلق – الرياض .الطبعة :السابعة  1424 ،ـه-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل
البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م اإلعَلم 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)10032( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, finished
his prayer, he would seek Allah’s
forgiveness three times; then say: O Allah!
You are the One free from imperfections,
and peace and perfection come from You.
Blessed are You, the Owner of Majesty and
Honor.

 إذا-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل

 امهلل: وقال،انرصف من صالته استغفر ثالثا

 تباركت يا ذا اجلالل،أنت السالم ومنك السالم
واإلكرام

**

819. Hadith:

: احلديث.819
َ

Thawbaan, may Allah be pleased with him, reported: صىل-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن ث ْو َبان
“When the Messenger of Allah, may Allah's peace and َ ْ َ ْ
َ ْ إذا ان-اهلل عليه وسلم
ر
ف
غ
ت
اس
صَلته
من
ف
رص
blessings be upon him, finished his prayer, he would
د
د
ُد
seek Allah’s forgiveness three times; then say: ، «اللهم أنت السَلم و ِمنك السَلم: وقال،ثَلثا
ْ
َ ار ْك
َ ََتب
'Allahumma anta-s-salaam, wa minka-s-salaam,
.»ت يا ذا اجلََلل واإلك َرام
tabaarakta ya dhal-jalaali wal-ikraam (O Allah! You are
the One free from imperfections, and peace and
perfection come from You. Blessed are You, the Owner
of Majesty and Honor)”'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Hadith indicates that it is recommended for a يف احلديث بيان استحباب قول املصِّل بعد االنتهاء
person offering the prayer to say after he finishes:
، أستغفر اهلل، أستغفر اهلل:من الصَلة
“Astaghfirullah" (I seek Allah’s forgiveness) three times, .أستغفر اهلل
َ
ْ
َ ْ اللد ُه دم أَن:ثم يقول هذا ادلاعء
ت د
then say the following supplication: “Allahumma anta- السَل ُم َو ِمنك
ْ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ د
s-salaam, wa minka-s-salaam, tabaarakta ya dhal وهناك أدعية. ِاإلك َرام
ِ  تباركت يا ذا اجلَل ِل و،السَلم
jalaali wal-ikraam (O Allah! You are the One free from
imperfections, and peace and perfection come from أخرى وردت يف أحاديث أخرى مما يقال عقب
You. Blessed are You, the Owner of Majesty and
.الصَلة
Honor).” There are other supplications reported in
other Hadiths to be said after finishing the prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أذاكر الصَلة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-  ثوبان موىل رسول اهلل:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ
ُّ اتل
 د: السَلم
• د
السالم من د
.غريات واآلفات
ْ
َُ
َ
َ ارك
َ َ• َتب
. ثبَت اخلَري عندك وكرث: أي: ت
د
ْ َ
 د: • اجلََلل
.اتلنَايه يف ِعظم القدر والشأن

:فوائد احلديث

ِّ
 فيه د.1
. أن املصِّل يُكرب بعد الصَلة:الرد ىلع من قال
َ السالم من لك نقص
ُّ السَلمة لعباده من ُرشور
 وهو واهب د،وعيب
 فهو د، وصفته-تعاىل- "السَلم" هلل
 د: فيه إثبات اسم.2
.ادلنيا واآلخرة
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املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السَلم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند،
الطبعة :اثلاثلة 1404ه .سبل السَلم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
العسقَلين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10947( :
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َ َ َ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل
َ ْ ُ َ َْ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َّ
رش أحيا الليل ،وأيقظ أهلهَ ،وجد َوشد
الع
ْ
الم َ
ْئ َر.
ِ

 .820احلديث:

With the start of the last ten days of
Ramadan, the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
would pray all night, wake up his family,
show diligence (in worship), and tie up his
lower garment firmly.
**

820. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن رسول اهلل ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "With -
َ the start of the last ten days of Ramadan, the
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ
حيَ
،
الليل
ا
صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل العرش أ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
وأَ ْي َق َظ أَ ْهلَ ُهَ ،و َج دد َو َش دد الم ْ َ
زئ َر.
be upon him, would pray all night, wake up his family,
ِ
show diligence (in worship), and tie up his lower
garment firmly".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل العرش When the last ten nights of Ramadan would come, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
األواخر من رمضان أحيا الليل ُكه بأنواع الطااعتwould enliven the whole night by performing different ،
وأيقظ أهله للصَلة ،واجتهد يف العبادة زيادة ىلع types of acts of obedience. He would wake his family
up to pray and exert himself in doing more acts of
اعدته ،وتفرغ هلا واعزتل نساءه.
worship than what he usually did. He would devote
himself entirely to worship and avoid having intimate
relations with his wives.
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 :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• العرش  :املراد :العرش األواخر من شهر رمضان.
• أحيا الليل  :أي :بأنواع الطااعت.

• أيقظ أهله  :أي :للصَلة تنبيها هلم ىلع فضل تلك األوقات.
َ د
وجد  :أي :اجتهد يف العبادة.
•

د
• شد ال ِمزئر  :املزئر :اإلزار ،وهو كناية عن اعزتال النساء.وقيل :املراد تشمريه للعبادة.

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب باغتنام األوقات الفاضلة باألعمال الصاحلة.
 .2يستحب إحياء الليل يف رمضان ال سيما العرش األواخر منه.
 .3من أراد االجتهاد يف العبادة فعليه صون نفسه عما يثبطه أو يضعفه أو يرصفه عنها.
َ
 .4احلكيم من جعل اخلري ي ُع ُّم أهله.
ا
حريصا ىلع أهله بأمرهم بالعبادة ،ويصطرب عليهم ،ويقيهم نار جهنم بذلك.
 .5ينبِغ ىلع العبد أن يكون
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-

2007م - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلَليل ،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)4944( :

81

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, got up for
prayer, he would say Takbir (Allah Akbar,
i.e. Allah is the Greatest) when he stands.
Then he would say Takbir when he bows.
Then he would say: "Sami`allahu li-man
hamidahu (Allah hears the one who praised
Him)" when he raises his back from
bowing.

 إذا قام-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
َ ُ
َ ُ
ُ ِّ ك
ُ ِّ ك
ِّب حني
 ثم ي،ِّب حني يقوم
إىل الصالة ي
َ َ ْ َ َّ َ َ
ُ ََْ
ُ
 حني يرفع، س ِمع اّلل ل ِمن محِده: ثم يقول،يركع
َ ْ َّ
َُْ ُ
الركع ِة
صلبه من
**

821. Hadith:

: احلديث.821

َ ُ
-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ه َريْ َرة
َ ُ
ُ ِّ ك
رب حني
 إذا قام إىل الصَلة ي-صىل اهلل عليه وسلم
د
َ ُ
ُ ِّ ك
 َس ِم َع اَّلل ل ِ َم ْن: ثم يقول،رب حني يركع
 ثم ي،يقوم
َْ د
ْ
َ
َ
 ثم يقول وهو، حني يَ ْرف ُع ُصلبَ ُه من الركع ِة،مح َد ُه
ِ
َْ
َ ُ
ُ ِّ ك
 ثم،رب حني يه ِوي
 ثم ي، ربنا ولك احلمد:قائم
َ
َ ُ
ُ رب حني ي َ ْس
ُ ِّ  ثم يُك،رب حني يَ ْر َف ُع رأسه
ُ ِّ ك
 ثم،ج ُد
ي
َُ ْ َ
َ
ُ ِّ يُك
 ثم يفعل ذلك يف صَلته ُكها،رب حني يرفع رأسه
ْ َ ْ ِّ
ُ ِّ َ ُ
ني بعد
ِ  ويكرب حني يقوم من اثلنت،حىت يقضيها
َ
 أبو هريرة «إين ألشبَ ُهكم صَلة: ثم يقول،اجللوس

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: ''When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, got up for prayer, he
would say Takbir (Allah Akbar, i.e. Allah is the Greatest)
when he stands. Then he would say Takbir when he
bows. Then he would say: "Sami`allahu li-man
hamidahu (Allah hears the one who praised Him)" when
he raises his back from bowing. Then he would say
while standing: "Rabbana wa-laka al-hamd (O Lord, to
you belongs the praise)." Then he would say Takbir
when he goes down (to prostrate) and would say Takbir
when he raises his head. Then he would say Takbir
when he prostrates himself, then he would say Takbir
on raising his head. He would do that throughout the
whole prayer until he completes it. He would also say
Takbir when he gets up at the end of the two Rak`ahs."
Abu Hurayrah then said: ''My prayer has the closest
resemblance to the prayer of the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him''.

.»-صىل اهلل عليه وسلم- برسول اهلل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Throughout prayer one glorifies Allah with words and
actions. This noble Hadith explains the emblem of
prayer: Allah's grandeur and greatness. This was made
its symbol only because prayer itself was prescribed for
the exaltation and glorification of Allah. When starting
the prayer, one says the Takbirat-ul-Ihraam while
standing up. After one recites some Qur'an and bows,
one says 'Allah Akbar'. Then when rising from bowing,
one says ''Sami`allahu li-man hamidahu (Allah hears
the one who praised Him).'' Then one stands up again,
praises Allah and glorifies Him while standing. When
going down for prostration, one says 'Allah Akbar' and
does so when rising one's head from prostration. The
procedure is observed throughout the prayer, until one
finishes. When standing up from the first Tashahhud,
one says 'Allahu Akbar'. In taking up a new posture in
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 يف هذا،الصَلة ُكها تعظيم هلل بالقول والفعل

 وهو إثبات،احلديث الرشيف بيان شعار الصَلة
 فما جعل، والعظمة-سبحانه وتعاىل- الكربياء هلل
 إال ألنها رشعت تلعظيم اهلل،هذا شعارها وسمتها

 يكرب تكبرية، فحني يدخل فيها.وتمجيده
 وبعد أن يفرغ. وهو واقف معتدل القامة،اإلحرام

 فإذا رفع من.من القراءة ويهوى للركوع يكرب
ا
 ثم، "سمع اهلل ملن محده" واستتم قائما: قال،الركوع
 ثم يكرب يف ُه ِويه إىل.محد اهلل وأثىن عليه يف القيام
 ثم، ثم يكرب حني يرفع رأسه من السجود،السجود
 وإذا قام، حىت يفرغ منها،يفعل ذلك يف صَلته ُكها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
من التشهد األول يف الصَلة ذات التشهدين ،كرب يف prayer, one says Takbir except when rising from
bowing.

حال قيامه ،فخص الشارع لك انتقال باتلكبري إال
الرفع من الركوع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صفة الصَلة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ َ
ك ِّ ُ
رب حني يقوم  :يقول اهلل أكرب وقت قيامه للصَلة ويه تكبرية االحرام.
•ي
َ
َ
• س ِمع  :استجاب اهلل.
َ
مح َد ُه  :ملن وصفه اهلل بصفات الكمال حبا وتعظيما.
• ملن ِ
ْ ُ
• ُصلبَه  :ظهره.
• من الركعة  :أي من الركوع ،وهو احنناء الظهر.

• ربنا ولك احلمد  :أي ربنا أطعناك ولك احلمد.
َْ
• يه ِوي  :خير ساجدا.
َ
• حني يَ ْرف ُع رأسه  :أي من السجود ،وهو اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• يفعل ذلك  :أي اتلكبري عند الركوع والسجود والرفع منه والتسميع عند الرفع من الركوع واتلحميد بعد القيام منه.
• يف صَلته  :يف بقية صَلته.

• يقضيها  :ينتيه منها.
ِّ ْ َ ْ
ني  :الركعتني األويلني.
• اثلنت ِ
• بعد اجللوس  :أي اجللوس للتشهد األول.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية تكبرية اإلحرام ،وأن تكون يف حال القيام.
 .2مرشوعية تكبرية الركوع ،وأن يكون يف حال االنتقال من القيام إىل الركوع.
 .3التسميع لإلمام واملنفرد ،ويكون يف حال الرفع من الركوع.
 .4اتلحميد للك من اإلمام واملأموم واملنفرد يف حال القيام.
 .5الطمأنينة بعد الرفع من الركوع.
 .6اتلكبري حال الرفع من السجود إىل اجللوس بني السجدتني.
 .7أن يفعل ما تقدم -عدا تكبرية اإلحرام -يف مجيع الركعات.
 .8اتلكبري عند القيام من التشهد األول إىل القيام يف الصَلة ذات التشهدين.
 .9املفهوم من لفظ (حني) أن اتلكبري يقارن االنتقال ،فَل يتقدمه ،وال يتأخر عنه ،وهذا هو املرشوع.
 .10أن جتديد اتلكبري يف لك ركعة وحركة بمثابة جتديد انلية.
املصادر واملراجع:
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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)3105( :

84

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, got up to
pray at night, he would make Takbeer
(saying "Allahu Akbar" [Allah is the
Greatest]) and then say: Glory be to You, O
Allah, and praise. Blessed is Your name,
exalted is Your greatness, and there is
nothing worthy of worship but You.

 إذا قام-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل

 سبحانك امهلل وِبمدك: ثم يقول،من الليل كِّب
 وال هلإ غريك، وتعاىل جدك،وتبارك اسمك

**

822. Hadith:

: احلديث.822

Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,  اكن: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخل ُ ْدري
ِ
reported: "When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, got up to pray at
night, he would make Takbeer (saying "Allahu Akbar"
[Allah is the Greatest]) and then say: 'Glory be to You,
O Allah, and praise. Blessed is Your name, exalted is
Your greatness, and there is nothing worthy of worship
but You,' three times. Thereafter, he would say: 'Allah
is the absolute Greatest,' three times, and: 'I seek
refuge in Allah, the All-Hearing and All-Knowing, from
the accursed Devil, from his evil suggestions, blowing,
and spitting.' After that, he would recite".

 إذا قام من الليل-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
د
َ
 « ُسبْ َحانك اللهم وحبَ ْم ِدك وتبارك: ثم يقول،ك درب
َ
ُّ
ْ
 «ال هلإ: ثم يقول،» وال هلإ غ ْريك، وتعاىل َجدك،اس ُمك
ُ ُ
أعوذ
« ، «اهلل أكرب كبريا» ثَلثا: ثم يقول،إال اهلل» ثَلثا
د
َ
ْ
باهلل د
الشيطان د
،الرجيم من هم ِزه
السميع العليم من
َْ
َْ
. ثم يقرأ،» ونف ِثه،ونف ِخه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

"When the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, got up to pray at night, he would
make "takbeer"." In other words, he would begin his
prayer with the statement: "Allah is the Greatest."
Takbeer is a pillar without which prayer is not valid.
"And then say: 'Glory be to You, O Allah.'" Meaning: I
declare You above and free from all shortcomings and
imperfections and from all that does not befit You and
Your majesty, my Lord. "And praise", meaning: praising
Allah and thanking him for this help. In other words: If it
were not for Your help and guidance, I would not be
glorifying You. So this is an acknowledgment from the
slave of the favors bestowed by his Lord as well as an
acknowledgment of his own helplessness without the
help of Allah, the Almighty. "Blessed is Your name."
Your name is ever abundant, perfect, and broad, and
its blessings are widely spreading in the heavens and
the earth. This emphasizes that all good lies in the hand
of Allah, the Almighty. "Exalted is Your greatness." Your
greatness rises, elevates, and exalts over all greatness;
Your sublimity is high above all others; and Your
authority subdues all others. The greatness of Allah is
far elevated above having a partner in His dominion,
His lordship, His divinity, or His names and attributes.
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صىل اهلل عليه-  "اكن رسول اهلل:معىن احلديث
د
َ
 كرب تكبرية: إذا قام من الليل ك درب" أي-وسلم
 ويه ُركن ال تنعقد الصَلة إال بها "ثم،اإلحرام
 أنَزهك د: ُسبْ َحانك اللدهم" أي:يقول
،عما ال يَليق بك
ِّ وجبَللك يا
 وما تستحقه من د،رب
اتلزنيه عن لك
 "وحبَ ْم ِدك" ثناء ىلع اهلل سبحانه وتعاىل.نقص وعيب

 فلوال توفيقك: أي،وشكر هل ىلع هذا اتلوفيق
َ  فهو اعرتاف من،وهدايتك لم أُسبحك
العبد بفضل

-  واعرتاف منه بعجزه لوال توفيق اهلل،اهلل تعاىل
ْ  "وتبارك.-سبحانه وتعاىل
 ويه،اس ُمك" من الربكة
َ
َ
 وكرثت، كرث وك ُمل واتسع: واملعىن،الكرثة واالتساع
براكته يف د
 ولك ذلك تنبيه ىلع،السموات واألرض
ُّ
ُّ
: "وتعاىل َجدك" اجلَد.اختصاصه سبحانه باخلريات
َ
َ
 وجلت فوق، ارتفعت وعلت عظمتُك: أي،العظمة
ِّ
ِّ
ُ
ُ
 وقهر سلطانك، وعَل شأنك ىلع لك شأن،لك عظمة
ِّ
ُّ
 فتعاىل جده تبارك وتعاىل أن يكون،ىلع لك سلطان
ُ معه َرشيك يف
ُّ الملك أو
 أو يف،الربوبية أو األلوهية

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
That is why he said thereafter: "There is no god but  "وال هلإ: ذلا قال بعدها،يشء من أسمائه وصفاته
You", meaning: there is no deity truly worthy of being
َْ
worshiped except You. You are the Only One deserving ، فأنت املستحق للعبادة،غريك" ال معبود حبق سواك
َ
to be worshiped, alone without any partner; You, the  بما وصفت به نفسك من،وحدك ال رشيك لك
َْ ْ
One Who possesses the most praiseworthy attributes
. وبما أسديتَه من انلعم اجلسيمة،الصفات احلميدة
and bestows the most immense favors. In this opening
د
invocation, we praise Allah, the Almighty, and declare فهذا االستفتاح فيه اثلناء ىلع اهلل تعاىل وتزنيهه عن
ِّ
ِّ
َ لك
 وأنده تبارك وتعاىل د،لك ما ال يليق به
Him above and free from all shortcomings and عيب
مزن ٌه عن
imperfections and from all that does not befit Him and
His majesty. This is one of the various invocations  وهو أحد أدعية االستفتاحات الواردة يف.ونقص
reported in this respect. It is better to say this and that  حىت،ابلاب واألفضل أن يأيت بهذا تارة وبغريه تارة
from time to time, thus observing all authentic aspects
ُّ جيمع بني أدلة
 ومن.السنة من غري إهمال بلعضها
of the Sunnah and not disregarding any of them. In one
ا
of those various wordings, the Prophet would : "ال هلإ إال اهلل ثَلثا" يعين:تلك الصيغ أن يقول
reportedly say: "There is no god but Allah" three times.  "ال: ومعىن. "ال هلإ إال اهلل" ثَلث مرات:يكرر قول
This statement means: There is no deity truly worthy of َ َ
هلإ إال اهلل" ال
being worshiped except You. In the Qur’an, Allah, the  {ذلِك:-تعاىل-  قال،معبود حق إال اهلل
َ
ْ
َْ َ ُ
ُ
ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ د
ُ ََد د
Almighty, says: {That is because Allah is the Truth, and }اطل
ِ بِأن اَّلل ه َو احلَق َوأن ما يدعون ِمن دونِ ِه هو ابل
that which they call upon other than Him is falsehood.}
ا
ا
أنه
أي
"ا
كبريا ثَلث
 "اهلل أكرب:] ثم يقول62 :[احلج
{Surat-ul-Hajj: 62] "Thereafter, he would say: 'Allah is
the absolute Greatest,' three times." He, Glorified be  ثم بعد أن يستفتح صَلته.سبحانه أكرب من لك يشء
ُ ُ
د
He, is Greater than all things. Then, after opening his
الشيطان د
"أعوذ باهلل
:الر ِجيم بقوهل
يستعيذ باهلل من
prayer, he would seek refuge in Allah from the accursed
د
Devil, saying: "I seek refuge in Allah, the All-Hearing  أتلجئ وأعتصم وألوذ باهلل:السميع العليم" ومعناه
د
َ المتمرد
ُ "الشيطان
د
and All-Knowing." In other words, I seek the refuge,  من،العايت
 "من.السميع العليم
support, and protection of the All-Hearing and Allُ َْ
َ
د
ِّ
Knowing Lord. "From the accursed", meaning: the ، "الرجيم" المرجوم المطرود،شياطني اجلن واإلنس
ِّ
ُ
outcast, rejected, and expelled from the mercy of Allah.  يف، فَل تسلطه يلع بما يرضين،والمبْ َعد عن رمحة اهلل
"Devil", meaning: the rebellious and insolent devils from
 يف أمر، وال يصدين عن فعل ما ينفعين،ديين ودنياي
among the jinn and mankind. O Allah! Do not give him
َ
َُْ
authority whereby he can harm me in my religious and  فقد أوى إىل،-تعاىل-  فمن استعاذ باهلل،ِديين ودنياي
َ  من، واعتصم حبول اهلل وقوته،ُركن شديد
worldly affairs or prevent me from doing such things عدوه
that will benefit me in my religious and worldly affairs.
د
ََ
ِّ
Whoever seeks refuge in Allah has indeed turned to the  وإسقاطه يف مهاوي الرش،اذلي يريد قطعه عن ربه
 "من َه ْمزه" هو اجلُنُون د.واهلَلك
might and power of the Creator against their enemies  اذلي َي ْع َرتي،والرصع
ِ
who want to cut them off from their Lord and lead them
د
into the deep pits of evil and destruction. "From his ،اإلنسان؛ ألن الشيطان قد يصيب اإلنسان باجلنون
َ
د
ْ "ون ْفخه" ال
evil suggestions", meaning: madness and epilepsy that كرب؛ ألن
.فرشعت االستعاذة منه
ِ
ِ
ْ
afflict mankind. Since Satan may touch a person with
 فيَع ُظم يف َعني،الشيطان ينفخ يف اإلنسان بوسوسته
madness, it was prescribed by the Shariah to seek
َ
refuge against him. "His blowing", meaning: pride. . فزتداد عظمته وكربياؤه، وحي ِقر غريه عنده،نفسه
َ
د
َ
ِّ "ون ْفثه" هو
فإن د
Through insinuations, Satan blows into a man and انل دفاثات يف
، وهو رش السحرة،السحر
ِ
prompts him to see himself big and others little. Thus,
ُ
د د
ِ العقد هن الس
his pride and arrogance grows. "His spitting", meaning:  وينفنث، الَليت يعقدن اخليوط،واحر
witchcraft. This is the evil of magicians, who tie the  "ثم. حىت ينعقد ما يردن من السحر،ىلع لك عقدة
strings and then blow on each knot so as to produce
. يقرأ القرآن وأوهل فاحتة الكتاب:يقرأ "أي
the effect intended by magic. "After that, he would
recite." He would recite Qur’an, opening with Surat-ulFaatihah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أذاكر الصَلة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ُسبْ َ
حانك  :أي :أنَ ِّزهك عن د
انلقائص.
َ
َ
َ
• تبارك ْ
وك ُمل واتسع ،وكرثت براكته يف د
َ
اس ُمك  :من َ َ
السموات واألرض.
واالتساع ،واملعىن :كرث
الربكة ،ويه الكرثة
وتزنه د
• تعاىل  :تَعاظم ،وارتفع ،د
عما ال يليق جبَلهل.
َْ
َ
• َج ُّدك  :اجل َ ُّدَ :
العظمة :أي :تعاظم شأنك ،وارتفع قد ُرك.
ُ ُ
ْ
أعوذ باهلل  :أي :أجلأ إىل اهلل -تعاىل ،-وأعتَ ِصم به.
•
د
َ
د
د
• الرجيم  :أي :المرجوم بالطرد ،واللعن عن رمحة اهلل -تعاىل-.
ََْ
• َه ْمزه  :هو اجلُنُون د
والرصع ،اذلي يعرتي اإلنسان؛ ألن الشيطان قد يصيب اإلنسان باجلنون.
ِ
َ
َْ
َ َ
َْ
ويتعاظم عليه.
فزيدريه،
• نف ِخه  :بوسوسته بتعظيم اإلنسان نلفسه ،وحتقري غريه عنده،
انلفث :فعل ِّ
• َن ْفثه  :د
السحر.
ِ

فوائد احلديث:

ا
 .1مرشوعية داعء االستفتاح يف الصَلة ،ا
فرضا اكنت الصَلة أو نفَل.
ِّ
 .2مرشوعية االستفتاح بهذا اذلكر فيكون من باب العبادات املتنوعة ،والصحيح أن العبادات املتنوعة أن اإلنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة.
 .3جواز اجلَهر اليسري بداعء االستفتاح وليس كجهر القراءة؛ لفعله -صىل اهلل عليه وسلم -حيث جهر ا
جهرا سمعه أبو سعيد -ريض اهلل عنه،-
وأيضا جاء عن عمر -ريض اهلل عنه -اكن يستفتح به ا
جهرا يلعلم انلاس.
ُ
ِّ
َ
 .4أنه ال جيمع بني أذاكر االستفتاح يف صَلة واحدة؛ ألن أبا سعيد أخرب بأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استفتح بهذا اذلكر ثم ت َع دوذ ثم قرأ ولو
اكن َمجع معه غريه بليدنته ُّ
السنة فدل هذا ىلع أنه ال يُرشع اجلمع بني عدة استفتاحات يف صَلة واحدة.
 .5االعرتاف من َ
العبد بفضل اهلل -تعاىل ،-واعرتاف منه بِعجزه لوال توفيق اهلل -سبحانه وتعاىل -هل.
 .6تزنيه اهلل -تبارك وتعاىل -عن لك ما ال يليق به؛ لقوهل( :سبحانك).
 .7أن أسماء اهلل -تعاىلُ -مبَاركة ،حتل َ َ
الربكة بذكرها؛ لقوهل" :وتبارك اسمك".
ُّ
َ َ
 .8أن عظمة اهلل -تبارك وتعاىل -فوق لك َعظمة ،و ِغنَاه فوق لك ِغىن؛ لقوهل" :وتعاىل َجدك".

 .9انفراد اهلل -تبارك وتعاىل -باأللوهية ،وأنه ال هلإ غريه وأن لك ما سواه باطل.
د
 .10استحباب االستعاذة بالصيغة الواردة يف احلديث ،وإن اقترص ىلع قوهل" :أعوذ باهلل من الشيطان د
الرجيم" أجزأه.
ِ
َْ
د
د
َ
 .11أن االستعاذة من األمور اخلفية ال تكون إال هلل؛ ألنه ال يقدر عليها إال اهلل ،اكالستعاذة من الشياطني ،وليست مثل االستعانة.
 .12إثبات أن هذين ْ
َ
الكريمني د
(السميع  ،العليم) من أسماء اهلل -تعاىل-.
االس َمني
ُ
َ
 .13احل َ َذر من الشيطان د
باالستعاذة منه.اثلاين :ألنه ُو ِصف بأنه َر ِجيم ،أي يَرجم اإلنسان باملعايص.
الرجيم وذلك من وجهني:األول :ألننا أ ِمرنا
د
َْ َ ََْ
َ
 .14أن للشيطان ه ْم َزا ونفخا ونفثا ،ولوال أن هل ذلك ما صح أن ي ُ ْستَعاذ من هذه اثلَلثة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .الفتاوى الكربى البن
تيمية ،تأيلف :أمحد بن عبد احلليم بن عبد السَلم ابن تيمية ،انلارش :دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل 1408 ،ـه1987 -م .جمموع 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 .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 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن
سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
د
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
عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه 2006م .فتح ُذي اجلَلل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش:
املكتبة اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .مشاكة املصابيح ،للتربيزي .حتقيق األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسَليم -

87

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بريوت ،الطبعة  :اثلاثلة  .1985 – 1405 -سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت .مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ،البن قرقول ،حتقيق :دار الفَلح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية
 -دولة قطر ،الطبعة :األوىل 1433 ،ـه 2012 -م.

الرقم املوحد)10905( :
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When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to
get up at night, he would cleanse his mouth
(teeth) with Siwak (tooth-stick).

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام
من الليل يشوص فاه بالسواك

 .823احلديث:

**

823. Hadith:

عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن Hudhayfah ibn al-Yamān, may Allah be pleased with
د
َ َ
him, reported that when the Messenger of Allah, may
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -إذا قام من الليل
Allah's peace and blessings be upon him, used to get
ي ُ ُش ُ
وص َف ُاه ب ِّ
الس َواك».
up at night, he would cleanse his mouth (teeth) with
ِ
Siwaak (tooth-stick).

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للنظافة In his love of cleanliness and his dislike of unpleasant
odor, the Prophet, may Allah's peace and blessings be
وكراهته للراحئة الكريهة أنه اكن إذا قام من نوم الليل upon him, would brush his teeth with a Siwaak (tooth-
الطويل اذلي هو مظنة تغري راحئة الفم دلك أسنانه stick) when he used to wake up from sleep after a long -
night, during which the mouth's odor is likely to change,
صىل اهلل عليه وسلم -بالسواك ،يلقطع الراحئة،
in order to get rid of the odor and gain energy after
د
ويلنشط بعد مغابلة انلوم ىلع القيام؛ ألن من having been overcome by sleep, because among the
characteristics of using Siwaak are alertness and
خصائص السواك أيضا اتلنبيه واتلنشيط.
invigoration
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اتلطهر
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

د
َ
• إذا قام ِمن الليل  :من نوم الليل للصَلة.
• ي َ ُش ُ
وص  :يدلك أو ينيق أو يغسل مع ادللك.
َ
• فاه  :فمه.
• ِّ
بالس َواك  :باملسواك.

فوائد احلديث:
 .1تأكيد مرشوعية السواك بعد نوم الليل ،وعلته أن انلوم مقتض تلغري راحئة الفم ،والسواك هو آلة تنظيفية ،وهلذا فإنه يسن عند لك تغري.
 .2تأكد مرشوعية السواك عند لك تغري كريه للفم ،أخذا من املعىن السابق.
 .3مرشوعية انلظافة ىلع وجه العموم ،وأنها من سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومن اآلداب السامية.
 .4التسوك يف الفم ُكه ،فيشمل :األسنان ،واللثة ،واللسان.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،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
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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)3063( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, did not give
 ال-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
preference to one of us over the other in
ِّ ُ
َ
 من مكثه،يفضل بعضنا ىلع بعض يف القسم
terms of his division of the time he spent
with us. Every day, except rarely, he used to
، وَكن قل يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا،عندنا
visit all of us. He would come near each of
his wives without having sexual intercourse  حىت يبلغ،فيدنو من لك امرأة من غري مسيس
with her, until he would reach the one
إىل اليت هو يومها فيبيت عندها
whose turn was on that day and he would,
thus, stay with her overnight.
**

824. Hadith:

: احلديث.824

 «يا ابن:-ريض اهلل عنها-  قالت اعئشة:عن عروة قال
ِّ
 ال يُفضل-صىل اهلل عليه وسلم- أخيت اكن رسول اهلل
ْ
َد
َ
 واكن قل، ِم ْن ُمك ِثه عندنا،بعضنا ىلع بعض يف الق ْسم
ِّ
َ
ُْ َ ا
ٌ
 ف َيدنو ِم ْن لك امرأة،مجيعا
يوم إال وهو ي ُطوف عليْنا
ُ  حىت َيبْلُغ إىل اليت هو،م ْن َغ ْري َمسيس
ُ يومها َفيَب
يت
ِ
ٍ ِ
ِ
ْأس دنت
َ ني
َ  ح:عندها» ولقد قالت َس ْودة بنت َز ْم َعة
ِ
َ ُ ْ ْ َ َ
-صىل اهلل عليه وسلم- فارقها رسول اهلل
ِ وف ِرقت أن ي
ََ
-  فق ِبل ذلك رسول اهلل، يَ ْو ِيم لعائشة، يا رسول اهلل:
َْ
َ
 نقول يف ذلك أن َزل: قالت، منها-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
َْ
 {وإن امرأة خافت: ويف أشبَا ِهها أراه قال-تعاىل- اهلل
ا
.]128 :نشوزا} [النساء
من بعلها

`Urwah reported: "`A'ishah, may Allah be pleased with
her, said: 'O my nephew! The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, did not give
preference to one of us over the other in terms of his
division of the time he spent with us. Every day, except
rarely, he used to visit all of us. He would come near
each of his wives without having sexual intercourse
with her, until he would reach the one whose turn was
on that day and he would, thus, stay with her overnight.
When Sawdah bint Zam`ah became old and feared that
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, might divorce her, she said: "O
Messenger of Allah, I give my day to `A’ishah." The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, accepted it from her. We believe that
Allah, the Exalted, revealed about this incident or
similar ones the verse: {If a wife fears cruelty or
desertion on her husband's part...} [Surat-unNisaa:128]"’
**

Hadith Grade: Hasan Sahih /Sound-Authentic.

. حسن صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith highlights the justice of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, in dividing the
nights among his wives. He did not favor anyone over
the other. `A'ishah, may Allah be pleased with her,
mentioned that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to pass by his wives every
night, and he would fondle his wives and spend some
intimate time with them without having sexual
intercourse. He did that to comfort them, and out of
maintaining good companionship with them. He used to
spend the night at the house of the one whose turn was
up. When Sawdah bint Zam`ah grew older, she
became worried that the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, might leave her, but she
wanted to stay as his wife and keep that honor, being a
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-صىل اهلل عليه وسلم- هذا احلديث فيه بيان عدهل

 حيث لم يفضل بعضهن ىلع,يف القسم بني زوجاته

-ريض اهلل عنها-  فقد ذكرت فيه اعئشة,بعض فيه
أنه اكن ا
،اغبلا ما يطوف لك يوم ىلع نسائه ُكهن

 من غري مجاع لطمأنة،فيَلطفهن ويداعبهن

 ثم اكن خيص اليت هو، وحسن عرشته معهن،أنفسهن
 وملا كربت سودة بنت زمعة,يف يومها باملبيت عندها

صىل-  وخشيت أن يفارقها انليب,-ريض اهلل عنها أرادت أن تبىق يف عصمته وأن تظفر-اهلل عليه وسلم
ً  وهو كونها,بهذا الرشف والفضل
أما للمؤمنني
صىل اهلل عليه- وزوجة من زوجات سيد املرسلني

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وسلم ، -فقالت :إين أهب نوبيت لـعائشة ,فقبل ذلك Mother of the Believers and one of the wives of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-ثم ذكرت َ اعئشة Therefore, she decided to give up her day to `A'ishah, -
ْ ٌ َ َ ْ
ريض اهلل عنها -أن قوهل -تعاىلَ :-
{و ِإ ِن ام َرأة خافت and the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ْ َ ْ َ ُُ ا َْ َْ ا َ ُ َ َ َْ
upon him, accepted that from her. Then, `A'ishah, may
اح َعلي ِه َما} نزلت
ِمن بع ِلها نشوزا أو ِإعراضا فَل جن
Allah be pleased with her, mentioned that the verse: {If
يف مثل هذه احلال ,وأشباهها.
a wife fears cruelty or desertion on her husband's
part…} [Surat-un-Nisaa: 128] was revealed concerning
this situation and others like it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ا
مجيعا-.
• يا ابن أخيت  :تعين به عروة بن الزبري ,وأمه أسماء بنت أيب بكر أخت اعئشة -ريض اهلل عنهم
• مكثه عندنا  :إقامته عند الواحدة من زوجاته يف منازهلن.
• يطوف علينا  :يعين يدور علينا يف بيوتنا.

• من غري مسيس  :املراد باملسيس هنا :هو اجلماع.
يقرب من إحداهن ْ
• فيدنو  :يعين ُ
قرب تأنيس ومداعبة ومَلعبة بدون مجاع.
• َ
أس دنت َ :ك َ
ربت.
ِ
َ
• ف ِرقت  :بكَّس الراء ,أي خافت.

فوائد احلديث:

 .1بيان عدهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف القسم بني زوجاته ،وذكر ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من ُح ْسن اخللق ومَلطفة األهل.
 .2أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يطوف لك يوم ىلع نسائه ُكهن ،فيَلطفهن ويداعبهن ،من غري مجاع ,وأنه اكن خيص اليت هو يف يومها
باملبيت عندها.
 .3جواز دخول الرجل ىلع املرأة اليت ليس هلا ذلك ايلوم ،وال تلك الليلة هلا ,وجواز مداعبتها من دون مجاع.

 .4بيان وجوب العدل يف القسم بني الزوجات ،وأن امليل إىل بعضهن ظلم ،والظلم حمرم.
َ
 .5أن عماد القسم املبيت يف الليل ,وأن انلهار تابع ,ويستثىن من ذلك ما إذا اكن معاش الرجل يف الليل ,فيكون عماد القسم -يف هذه احلال-
انلهار.
ً
 .6جواز هبة املرأة نوبتها لرضتها ويعترب رىض الزوج يف ذلك؛ ألن هل حقا يف الزوجة فليس هلا أن تسقط حقه إال برضاه.

 .7أن املرأة إذا خافت النشوز من زوجها ,وأرادت أن تبىق يف عصمته ,وأن ال يطلقها ,فإنه يمكن أن تتفق معه ىلع أن تتنازل عن حقها لغريها,
وأن تبىق يف عصمته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .توضيح األحاكم
د
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
الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسَلمية ،مرص1427 ،ه .عون
املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية
– بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .منحة العَلم يف
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام,
رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
د
غريب ,املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ,انلارش :دار هجر ,الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م.
تأيلف احلسني بن حممد بن سعيد الَليع ،املعروف بالم ِ
صحيح أيب داود – األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)58129( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ََْ ُ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جيت ِهد
َ ْ
ََْ ُ
يف رمضان ما ال جيت ِهد يف غريه ،ويف العرش
ََْ ُ
َ
األواخِر منه ما ال جيت ِهد يف غريه

 .825احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, would strive
more in Ramadan than he would strive in
other than it, and in the last ten of it than
he would strive in other than them.
**

825. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن رسول اهلل `A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: ''The -
َ ْ َ ُ Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َْ
صىل اهلل عليه وسلم -جيتَ ِه ُد يف رمضان ما ال جيت ِهد
be upon him, would strive more in Ramadan than he
ََْ ُ
يف غريه ،ويف َ
الع ْرش َ
اخ ِر منه ما ال جيت ِهد يف غريهwould strive in other than it, and in the last ten of it than .
األو ِ
ِ
he would strive in other than them''.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث ،عن

عبادته -صىل اهلل عليه وسلم -يف شهر رمضان ،وهو:
َْ
َْ
أنه اكن جيتَهد فيه ما ال جيتَهد يف غريه من الشهور؛
َ د
ألنه شهر ُمبارك ،فضله اهلل ىلع سائر الشهور ،فإذا
َ ْ
َ
العرش األواخر اجتهد فيها أكرث مما اكن عليه
دخلت
يف أول الشهر؛ ألن فيها يللة القدر اليت يه َخ ْ ٌ
ري من
ألف شهر ،وألنها ختام الشهر املبارك فيختمها

بصالح األعمال.

Brief Explanation:
**

In this Hadith, `A’ishah tells of the Prophet's worship in
the month of Ramadan. He would work harder at it in
Ramadan than in other months, because it is a blessed
month. Allah made it superior to other months. During
the last ten nights of it, the Prophet would strive even
harder than he would at the beginning of the month,
because the Night of Decree (Laylat-ul-Qadr) is one of
these ten nights. This night is better than one thousand
months and it comes at the end of this blessed month,
so the Prophet wanted to conclude it with good deeds.

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

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

معاين املفردات:

• جيتهد  :يبذل جهده يف العبادة ووجوه اخلري واإلقبال ىلع اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اإلكثار من ِّ
الرب ووجوه الطااعت يف شهر رمضان اعمة والعرش األخرية منه خاصة.
ِ
 .2إحياء يلايل العرش األخرية بالعبادة وادلاعء رجاء موافقة يللة القدر.
ْ َ
 .3استحباب اغ ِتنام األوقات الفاضلة بالطااعت.
 .4فضل شهر رمضان ىلع غريه من الشهور ،وفضل العرش األخرية منه ىلع غريه.
ا
حرصا ىلع زيادة األجر.
 .5زيادة انليب -عليه الصَلة والسَلم -من أعمال اخلري يف مواسم الرب

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ،
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة:
األوىل 1428 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلَليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.

الرقم املوحد)3755( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
ْ
and blessings be upon him, used to start the  ي َ ْس َتفتِ ُح-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
prayer with the Takbeer (“Allahu Akbar”)
 والقراءة بـ احلمد هلل رب،الصالة باتلكبري
and then read: “Al-hamdu lillahi Rabb-ilْ ُْ
`alamin…(All praise is due to Allah, Lord of
 وَكن إذا ركع لم يشخِص رأسه ولم،العاملني
the worlds…)” When he bowed, he neither
ُْ َ ُ
يص ِّوبه ولكن بني ذلك
raised his head nor lowered it, but kept it in
between.
**

826. Hadith:

: احلديث.826

 «اكن رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ْ
َ
، ي َ ْستَف ِت ُح الصَلة باتلكبري-صىل اهلل عليه وسلمَ
والقراءة بـ«احلمد هلل رب العاملني» واكن إذا ركع لم
ْ
ْ
 واكن إذا،يُش ِخ ْص رأسه ولم يُ َص ِّوبْ ُه ولكن بَني ذلك
ْ
َ رفَع
ُّ رأسه ِمن
،الركوع لم ي َ ْس ُجد حىت ي َ ْستَ ِو َي قائِما
ْ ُ َْ
ْ د
جد حىت ي َ ْستَ ِو َي
السج َدة لم يس
واكن إذا رفع رأسه من
ِّ
ُ َْ
َ
د
َ
َ
د
 واكن يف ِرش، واكن يقول يف لك ركعتني اتل ِحية،قاعدا
َ ْ ُ َْ
َ ْ
ََْ
ْ
 واكن ينَه عن،ب ِرجل ُه ايلُ ْمىن
ِرجل ُه اليَُّسى وين ِص
ُ د
ََْ
َ َْ
َ
َُْ
َْ د
الر ُجل ِذ َراعيْ ِه
رتش
ِ عقب ِة الشيط
ِ  وينَه أن يف،ان
َْ
د
افرتاش د
َ
.» واكن خي ِت ُم الصَلة بالتس ِليم، السبُ ِع
ِ

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, used to start the prayer with the Takbeer
(‘Allahu Akbar’) and then read: ‘Al-hamdu lillahi Rabbil-`alamin…(All praise is due to Allah, Lord of the
worlds…)’ When he bowed, he neither raised his head
nor lowered it, but kept it in between. When he raised
his head from bowing, he would not prostrate until he
had stood upright. When he raised his head from
prostration, he would not prostrate (again) until he had
sat upright. After each two units of prayer, he would
recite the Tahiyyah. He used to spread his left foot out
and raise his right foot. He would forbid sitting in the
manner of the devil and resting the forearms on the
ground, as a lion does. He used to conclude the prayer
with the Tasleem”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this great Hadith, `A'ishah, may Allah be pleased with
her, described how the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to pray, in order to
disseminate the Sunnah and convey the knowledge.
The Prophet used to open the prayer with Takbirat-ulIhram; saying "Allahu Akbar." He would start the
recitation with the opening chapter of the Qur'an (Suratul-Faatihah), which starts with: “Al-hamdu lillahi Rabbil-`alamin (All praise is due to Allah, Lord of the worlds).”
When he bowed from the standing position, he would
neither raise nor lower his head, but he would keep it in
line with his back. When he rose from bowing, he would
stand upright before prostrating. When he lifted his
head from prostration, he would not prostrate (again)
until he had sat upright. When sitting after every two
units, he would say the Tahiyyah: "At-tahiyatu lillahi
was-salawatu wat-tayyibat…(Salutations, prayers and
all good things are for Allah...)" When he sat, he would
spread his left foot out and sit on it and raise his right
foot. He used to forbid sitting in the manner of the devil,
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َ ريض- تصف اعئشة
 بهذا احلديث اجلليل-اَّلل عنها
 نرشا للسنة-صىل اهلل عليه وسلم- صَلة انليب

 بأنه اكن يفتتح الصَلة بتكبرية،وتبليغا للعلم
 ويفتتح القراءة بفاحتة.) (اهلل أكرب: فيقول،اإلحرام

 واكن إذا.) اليت أوهلا (احلمد هلل رب العاملني،الكتاب

 وإنما، لم يرفع رأسه ولم خيفضه،ركع بعد القيام
ا
ا
 واكن إذا رفع من الركوع.جيعله مستويا مستقيما
ا
 واكن إذا رفع رأسه من.انتصب واقفا قبل أن يسجد
ا
 واكن يقول. لم يسجد حىت يستوي قاعدا،السجدة
 "اتلحيات هلل والصلوات:بعد لك ركعتني إذا جلس
 واكن إذا جلس افرتش رجله." الخ..والطيبات

 واكن. ونصب رجله ايلمىن،اليَّسى وجلس عليها

،ينَه أن جيلس املصِّل يف صَلته كجلوس الشيطان
 وجيلس ىلع،وذلك بأن يفرش قدميه ىلع األرض

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عقبيه ،أو ينصب قدميه ،ثم يضع أيلتيه بينهما ىلع

األرض ،الكهما منيه عنه ،كما ينَه أن يفرتش

املصِّل ذراعيه ويبسطهما يف السجود اكفرتاش

السبع ،وكما افتتح الصَلة بتعظيم اهلل وتكبريه،

ختمها بطلب السَلم للحارضين من املَلئكة
َ
واملصلني ثم ىلع مجيع عباد اَّلل الصاحلني ،واألولني
واآلخرين ،فعىل املصِّل استحضار هذا العموم يف

داعئه.

meaning: resting two feet on the ground with the backs
of the feet on the ground and sitting on the buttocks or
raising both feet and placing the buttocks between
them on the ground. Likewise he forbade resting the
forearms on the ground while prostrating, as lions do.
Just as he opened the prayer with the Takbeer, he
ended it with the Tasleem (“As-salamu alaykum”); the
greeting of peace for everyone: the angels,
worshippers, and the rest of Allah's Servants. So every
Muslim who prays should take note of these
generalities in his supplications.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صفة الصَلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• اكن  :تدل هنا ىلع االستمرار.
ْ ْ
يستَف ِت ُح  :يبتدئ.
•
• الصَلة  :صَلة الفريضة وانلافلة.

• باتلكبري  :قول اهلل أكرب ويه تكبرية اإلحرام.
• ال ِقراءة  :يستفتح قراءة القرآن.
ُ
باحلمد هلل  :سورة الفاحتة.
•
ُْ
ْ
• لم يش ِخص  :لم يرفع.
ا
ا
• لم يُ َص ِّوبه  :لم خيفضه خفضا بليغا.

• بني ذلك  :بني الرفع واتلزنيل يلكون مستويا ىلع الظهر.
• يستوي  :يستقر.

• من السجدة  :السجدة األوىل.

• يف لك ركعتني  :يف آخر لك ركعتني.

• اتلحية  :أي اتلحيات هلل إىل آخر التشهد.
َْ ُ ْ َُ
• يف ِرش ِرجله  :يبسط قدمه يلجلس عليها اكلفراش ،وذلك عند قراءة اتلحية يف الركعتني.
ُ ْ
د
د
• عقبَ ِة الشيْ َطان  :ويه أن يفرتش قدميه وجيلس ىلع عقبيه ،وأضيفت للشيطان إما تقبيحا هلا ،وإما أنها من فعله وأمره.
• ينصب ايلمىن  :يوقف قدمه ايلمىن ،وجيعلها منتصبة.
َْ َ د ُ
َ
الر ُجل ِذ َراعيْ ِه  :يبسطهما ىلع األرض يف السجود ،واذلراع :العظم اذلي بني املرفق والكف.
رتش
• يف ِ
ْ َ َ
ُ
د
• اف ِرتاش السب ِع  :أي اكفرتاشه ،وأضيف للسبع تقبيحا وتنفريا ،والسبع لك حيوان مفرتس.
• خيتم الصَلة  :ينهيها.
• بالتسليم  :بقول السَلم عليكم ورمحة اهلل.

فوائد احلديث:
 .1ما ذكرته اعئشة هذا من صفة صَلة انليب -عليه الصَلة والسَلم ،-هو حاهل ادلائمة؛ ألن اتلعبري بـ "اكن" يفيد ذلك.
 .2وجوب تكبرية اإلحرام اليت حترم لك قول وفعل ينايف أقوال الصَلة وأفعاهلا ،وأن غري هذه الصيغة ال يقوم مقامها لَّلخول يف الصَلة وتعيني
اتلكبرية من األمور اتلعبدية ،ويه أمور توقيفية.
دا
 .3وجوب قراءة الفاحتة بدون بسملة ،ويأيت استحباب قراءتها رسا إن شاء اهلل.
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 .4وجوب الركوع ،واألفضل فيه االستواء ،بَل رفع ،وال خفض.
 .5وجوب الرفع من الركوع ،ووجوب االعتدال يف القيام بعده.
ا
 .6وجوب السجود ،ووجوب الرفع منه ،واالعتدال قاعدا بعده.

 .7مرشوعية افرتاش املصِّل رجله اليَّسى ونصب ايلمىن يف اجللوس يف الصَلة ،أما يف التشهد األخري يف الصَلة اليت فيها تشهدان اكملغرب
والعشاء فاملرشوع اتلورك ،وقد وردت بذلك أحاديث أخرى.
 .8انليه عن مشابهة الشيطان يف جلوسه ،وذلك بأن جيلس ىلع عقبيه ويفرش قدميه ىلع األرض ،أو ينصبهما وجيلس بينهما ىلع األرض.

 .9انليه عن مشابهة السبع يف افرتاشه ،وذلك بأن يبسط املصىل ذراعيه يف األرض ،فإنه عنوان الكسل والضعف.

 .10وجوب ختم الصَلة بالتسليم ،وهو داعء للمصلني واحلارضين والغائبني الصاحلني بالسَلمة من لك الرشور وانلقائص.

 .11يؤخذ من قوهل" :واكن إذا رفع رأسه من السجود ...احلديث" وجوب الطمأنينة فيها.

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم ،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 .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 .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون
اإلسَلمية ،الكويت.

الرقم املوحد)5216( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to leave
fasting in a certain month until we would
think that he has not fasted at all that
month; and he used to fast in another
month so much that we would think he has
not stopped fasting at all in that month. If
one wished to see him praying at night, one
could see him (in that state), and if one
wished to see him sleeping at night, one
could see him (in that state) too

ُْ
 يف ِط ُر-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
َُ
َ
َ
 ويصوم،من الشهر حىت نظ َّن أن ال يصوم منه
ُ  وَكن ال ت َ َش،حىت َن ُظ َّن أن ال ُي ْف ِطر منه شيئا
اء
ِّ َ ُ
َ
َ
َُْ
 وال نائ ِما إال،أن ت َراه من الليل مصليا إال َرأيته
َْ
رأيته
**

827. Hadith:

: احلديث.827

صىل-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
ُْ
 يف ِط ُر من الشهر حىت نظن أن ال-اهلل عليه وسلم
ُْ
، ويصوم حىت نظن أن ال يف ِط َر منه شيئا،يصوم منه
ُ واكن ال ت َ َش
 وال،اء أن تراه من الليل ُم َص ِلياا إال رأيتَه
.نائما إال رأيتَه

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, used to leave fasting in a certain month
until we would think that he has not fasted at all that
month; and he used to fast in another month so much
that we would think he has not stopped fasting at all in
that month. If one wished to see him praying at night,
one could see him (in that state), and if one wished to
see him sleeping at night, one could see him (in that
state) too."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The meaning of the Hadith: Anas, may Allah be pleased  عن حال-ريض اهلل عنه-  خيرب أنس:معىن احلديث
with him, informs about the condition of the prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, ، يف صيامه وقيامه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُْ
regarding fasting and praying at night. He said that he فيخرب أنه اكن يف ِط ُر من الشهر حىت يظن املرء أنه ال
used to leave fasting in a certain month until a person
 ويصوم حىت يُظن،يصوم منه شيئا؛ لكرثة فطره فيه
would think that he has not fasted any day of that
ُْ
ا
month; for not fasting for many days. Conversly, he  و كذلك،أنه ال يف ِطر منه شيئا؛ لكرثة صيامه فيه
used to fast in a certain month so many days that one  ال َيتَ َقيَد بوقت معني يف-الصَلة والسَلم- اكن عليه
would think that he has not broken his fast at all in that
month; for his consistent fasting for many days.  وتارة يف، بل يصِّل تارة يف أول الليل،صَلة القيام
ُ
Likewise, he has not committed himself to pray at a  حبيث ال حتب أن تراه من الليل، وتارة يف آخره،وسطه
certain time at night. Rather, he used to pray at the
َ
 وال ا،مصلياا إال رأيته
 فاكن ع َمله،نائما إال رأيته
beginning of the night sometimes, other times in the
ْ
َ
.اط واتلفريط
middle, and other at the last part of it; such that if you
ِ اتل َوسط بني اإلف َر
wished to see him praying at night, you would be able
to. And if you wished to see him sleeping at night, you
would be able to as well. Therefore, his deeds were
moderate between excess and negligence.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصوم
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**
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ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال تشاء  :ال حتب.

فوائد احلديث:
 .1صوم انلفل املطلق ال خيتص بزمان إال ما نيه عنه.
َُ
ِّ
َ
 .2احلث ىلع اإلكثار من العبادة وخاصة صيام انلفل واتلهجد مع اتلوسط يف ذلك ،حبيث ال يضيع احلقوق أو يقرص يف الواجبات.
 .3لم يَصم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -د
ادلهر ،وال قام الليل ُكه.
ُ ِّ
 .4من لك الليل قام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومن لك الشهر صام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه- .

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلَليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه - .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.

الرقم املوحد)3769( :
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to recline
in my lap and recite the Qur'an during my
menstruation.

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتكئ يف
حجري ،فيقرأ القرآن وأنا حائض

 .828احلديث:

**

828. Hadith:

َ َ
شة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن رسول اهلل `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
عن اعئ ِ
ُ
ِّ
َ
َ
َ َ Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َ ُ
جري ،فيقرأ
صىل اهلل عليه وسلم -يتكئ ِيف ِح ِbe upon him, used to recline in my lap and recite the
القرآن وأنا َحائِض».
Qur'an during my menstruation".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل `A'ishah, may Allah be pleased with her, mentioned that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
عليه وسلم -اكن يتكئ يف حجرها ،فيقرأ القرآن him, used to recline in her lap and recite the Qur'an
ويه حائض ،مما يدل ىلع أن بدن احلائض طاهر ،لم while she was having her menses. This indicates that
the body of the menstruating woman is pure, and does
ينجس باحليض.
not become impure because of menstruation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :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:

• َي دتك ُ
ئ  :يعتمد.
ِ
ْ
• ِحج ِري  :حضين.

ا
حائضا.
• وأنا حائض  :واتكاؤه يف حجري مع كوين

فوائد احلديث:
 .1جواز اتكاء الرجل يف ِحجر زوجته.
 .2حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومعارشته ألهله.
 .3جواز قراءة القرآن يف حجر احلائض؛ ألنها طاهرة ابلدن واثلياب.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3478( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, liked sweets
and honey, and whenever he finished the
‘Asr prayer, he would visit his wives and
stay closely with them, one after another.
He once visited Hafsah and remained with
her for longer than usual.

 حيب-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل

 فاكن إذا صىل العرص دار ىلع،احللواء والعسل
، فدخل ىلع حفصة، فيدنو منهن،نسائه
فاحتبس عندها أكِث مما اكن حيتبس

**

829. Hadith:

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, liked sweets and honey, and whenever
he finished the ‘Asr prayer, he would visit his wives and
stay closely with them, one after another. He once
visited Hafsah and remained with her for longer than
usual. I inquired about it, and it was said to me: ‘A
woman from her tribe gifted her a leather vessel
containing honey, and she gave some of it to the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, to drink.’ I said: ‘By Allah, we will play a
trick on him.’ So I mentioned the story to Sawdah and
said to her: ‘When he visits you, he will come near you,
whereupon you should say to him: 'O Messenger of
Allah, have you eaten Maghafeer (bad-smelling gum)?'
He will say: 'No.' Then say to him: 'What about this
smell then?'’ It was very hard on the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
that a bad smell would emit from him. He will say:
'Hafsah has given me a drink of honey.' Then say to
him: 'Its bees must have sucked from ‘Urfut (a foulsmelling plant).' I too will tell him the same. And you, O
Safiyyah, also say the same.’ When the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, visited
Sawdah, the following happened, as related by
Sawdah, who said: ‘By the One other than Whom there
is no god, I was about to tell him what you had told me
while he was still at the door, out of fear from you.’ But
when the Messenger, may Allah’s peace and blessings
be upon him, came near her, she said to him: ‘O
Messenger of Allah, have you eaten Maghaafeer?’ He
replied: ‘No.’ ‘I said: 'What about this smell then?' He
said: 'Hafsah has given me a drink of honey.' I said: 'Its
bees must have sucked ‘Urfut.'’ When he visited me, I
told him the same, and when he visited Safiyyah, she
too said the same. When he visited Hafsah again, she
said to him: ‘O Messenger of Allah! Shall I give you a
drink of it (the honey)?’ He said: ‘I have no desire for it.’
Sawdah said: ‘Subhaana Allah! By Allah, we have
deprived him of it.’ I said to her: ‘Keep quiet”’!
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: احلديث.829

صىل اهلل عليه-  اكن رسول اهلل: قالت،عن اعئشة
ْ
د
ُّ  حي-وسلم
 فاكن إذا صىل العرص،ب احلَلواء والعسل
ِ
َ َ د
ََُْ
َ
، فدخل ىلع حفصة، فيدنو منهن،دار ىلع نسائه
ْ
ْ َ
أكرث د
ُ
َ احتَبَ َس عندها
فسألت عن
،مما اكن حيتَ ِبس
ف
ُ دا
ْ ْ
 أه َدت هلا امرأة من قومها عكة من: فقيل يل،ذلك
ْ فس َق
َ ،عسل
 منه-صىل اهلل عليه وسلم- ت رسول اهلل
َ ْ
ُ
َ :قلت
ُ  ف،رشبة
ْ
فذكرت ذلك
،أما واهلل َنلحتال دن هل
َُْ َ
َ َ
ُ
،منك
 إذا دخل:وقلت
،لس ْودة
ِ  فإنه سيدنو،عليك
ِ
َ
َ ْ أ َكل، يا رسول اهلل:فقويل هل
َ ِت َم َغاف
ري؟ فإنه سيقول
ِّ  ما هذه: فقويل هل،» «ال:لك
- الريح؟ واكن رسول اهلل
ْ
ُّ ْ
 يش َتد عليه أن يوجد منه-صىل اهلل عليه وسلم
َْ
،» « َسقتين حفصة رشبة عسل: فإنه سيقول لك،الريح
ُ ْ َُْ ْ َ َ َ
، وسأقول ذلك هل,ت حنل ُه ال ُع ْرف َط
 جرس:فقويل هل
َ
: فلما دخل ىلع سودة قالت،أنت يا صفية
ِ
ِ وقويله
ُ
 واذلي ال هلإ إال هو لقد كدت أن أبادئه:تقول سودة
ا
َ
 فلما دنا،منك
 وإنه لعىل،قلت يل
ِ ابلاب فرقا
ِ باذلي
ِ

 يا رسول: قالت،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ أَ َكل،اهلل
َ ت َم َغا ِف
 فما هذه الريح؟: قالت،» «ال:ري؟ قال
ْ  َج َر َس: قالت،» « َس َقتْين حفصة رشبة عسل:قال
ت
ُ ،يلع
 فلما دخل د,َحنْلُ ُه الْ ُع ْر ُف َط
 ثم، مثل ذلك:قلت هل
 فلما دخل ىلع، فقالت بمثل ذلك،دخل ىلع صفية
ْ  أال، يا رسول اهلل: قالت،حفصة
 «ال:أس ِقيك منه؟ قال
َ
 واهلل، سبحان اهلل: تقول سودة: قالت،»حاجة يل به
ُ ْ
ُ : قالت،لقد َح َر ْمنَ ُاه
.اسك ِيت
:قلت هلا

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith, ‘A’ishah, may Allah be pleased with her,  يف هذا احلديث أن-ريض اهلل عنها- ذكرت اعئشة
mentioned that the Messenger of Allah, may Allah’s
ُ  َص دىل د- رسول اهلل
َ اَّلل َعلَيْه َو َسلد
يشء
لك
حيب
اكن
م
ِ
peace and blessings be upon him, liked all sweet foods
and honey, and that when he finished the ‘Asr prayer,  وأنه اكن إذا, وأنه اكن حيب العسل,حلو من األطعمة
he would visit his wives, one after another, and
 فيقرب,انرصف من صَلة العرص دخل ىلع نسائه
approach each of them, kissing and caressing her. She
د
goes on to relate that the Prophet, may Allah’s peace  وأنه,من إحداهن بأن يقبلها ويبارشها من غري مجاع
and blessings be upon him, once visited Hafsah, may  فأقام عندها,-ريض اهلل عنها- دخل مرة ىلع حفصة
Allah be pleased with her, and stayed with her for
ْ
longer than usual. ‘A’ishah asked about the reason and  وعرفت أن قريبة, فسألت عن ذلك,أكرث من العادة
learned that one of Hafsah’s female relatives had given  وأنها اكنت,حلفصة أهدت هلا قربة صغرية من عسل
her a small vessel of honey as a gift and that she gave
 فغارت, منها-صىل اهلل عليه وسلم- تسيق رسول اهلل
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, a drink of it. ‘A’ishah, may Allah be pleased with  واتفقت مع سودة وصفية ىلع أنه,-ريض اهلل عنهاher, felt jealous and planned, together with Sawdah and ,إذا دخل ىلع إحداهن أن تسأهل إن اكن أكل مغافري
Safiyyah, that when the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, visited any of them, she صىل اهلل عليه-  واكن انليب,وهو صمغ كريه الراحئة
would ask him whether he had eaten Maghaafeer,  فلما دخل, يكره أن توجد منه ريح غري طيبة-وسلم
which is a foul-smelling gum. The noble Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, hated that : ويف رواية,ىلع حفصة عرضت عليه العسل فرفضه
any unpleasant odor should ever emit from him. So  واختلفت.أنه حلف أن أال يرشبه مرة أخرى
when he visited Hafsah, may Allah be pleased with her,
صىل اهلل عليه- الروايات يف املرأة اليت سقت انليب
again and she offered honey to him, he declined it. In
another version: “He swore that he would never drink it  وقيل، فقيل إنما رشبه عند زينب, العسل-وسلم
again.” Different versions of this Hadith differ over who  وبعض أهل العلم رجح أن صاحبة العسل,سودة
gave the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, the drink of honey. It has been mentioned  ومحله, وأن اليت تظاهرت مع اعئشة حفصة,زينب
د
that he had drunk it in the apartment of Zaynab or تعدد السبب
بعضهم ىلع تعدد القصة إذ ال يمتنع
Sawdah. Some scholars deemed it more likely that
. فتكون قصة أخرى,لليشء الواحد
Zaynab was the one who gave him the drink of honey
and that Hasfah was ‘A’ishah’s partner in the plan.
Some scholars proposed that the different versions
might refer to more than one story.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > األيمان وانلذور > انلذور
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > حلمه صىل اهلل عليه وسلم
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ا
.تنبيها ىلع رشفه ومزيته
 وذكر العسل بعدها, املراد باحللواء هنا لك يشء حلو: • احللواء
. آنية أصغر من القربة: • عكة من عسل

. ويه احلذق يف تدبري األمور وتقليب الفكر حىت يهتدي إىل املقصود, أي نلطلنب هل احليلة: • نلحتالن هل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• مغافري  :مجع مغفور ،وهو صمغ حلو هل راحئة كريهة ،ينفخه شجر يقال هل :العرفط ,وهو باحلجاز.
• جرست حنله  :جرست انلحل جترس ا
جرسا إذا أكلت تلعسل ويقال للنحل جوارس.
• العرفط  :العرفط شجر ينضح الصمغ املعروف باملغافري ,وهو خبيث الراحئة.
ا
لومك يا اعئشة.
منك  :خوفا من
ِ
• فرقا ِ
• أبادئه  :أبتدئه بالالكم.
• حرمناه  :منعناه منه.

فوائد احلديث:
 .1جواز أكل ذليذ األطعمة والطيبات من الرزق ,وأن ذلك ال ينايف الزهد واملراقبة ,ال سيما إذا حصل اتفاقا.
 .2جيوز ملن قسم بني نسائه أن يدخل يف انلهار إىل بيت غري املقسوم هلا حلاجة وال جيوز هل الوطء.
 .3جيوز للرجل أن يأكل ويرشب يف بيت إحدى زوجاته يف غري يومها ما لم يكن الغداء املعروف أو العشاء املعروف.
 .4أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن حيب األطعمة احللوة ومنها العسل.
 .5حب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للراحئة الطيبة ,وكراهته للريح اخلبيثة ,وحرصه ىلع أن ال يوجد منه يشء من ذلك.
املصادر واملراجع:
ا

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 .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح ,ابن امللقن رساج ادلين أبو حفص عمر بن يلع بن أمحد الشافيع ,ت :دار
الفَلح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،دار انلوادر ،دمشق – سوريا ,الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ,أمحد
بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطَلين القتييب املرصي ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ,الطبعة :السابعة  1323 ،ـهفتح ابلاري رشح
صحيح ابلخاري ,أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقَلين الشافيع ,دار املعرفة  -بريوت ,1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد
ابلايق ,قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موَس بن عياض بن عمرون ايلحصيب
السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م .معالم السنن ،وهو
رشح سنن أيب داود ,أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب ,املطبعة العلمية  -حلب ,الطبعة :األوىل   1351ـه-
 1932م.

الرقم املوحد)58130( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to say the
following supplication: "O Allah, I seek
refuge with You from the punishment of
the grave, the punishment of the Fire, the
trials of life and death, and the trial of the
Anti-Christ".

: يدعو-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
ُ َّ
 وعذاب،الله َّم إين أعوذ بك من عذاب القِّب
َ َْ َ َ ْ َْ
 ومن فتنة،ات
ِ  ومن فتنة المحيا والمم،انلار
َّ َّ
َْ
ال
ج
ادل
س
م
ال
ِيح
ِ
ِ
**

830. Hadith:

: احلديث.830

َ ُ
-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ه َريْ َرة
د
 الل ُه دم إين أعوذ بك من: يدعو-صىل اهلل عليه وسلم
ْ ْ
 ومن فتنة ال َمحيَا، وعذاب انلار،عذاب القرب
 ومن فتنة ال ْ َمسيح د،َوال ْ َم َمات
 ويف لفظ.»ال
ادل دج
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ ْ ََْ
ََ
َ
د
ْ
َ
، «إذا تشهد أحدكم فليست ِعذ باهلل من أرب ٍع:ملسلم
د
ُ :يقول
 ثم ذكر.»...الله دم إين أعوذ بك من عذاب َج َهنم

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to say the following
supplication: "O Allah, I seek refuge with You from the
punishment of the grave, the punishment of the Fire,
the trials of life and death, and the trial of the AntiChrist." The wording in Sahih Muslim reads: "When one
of you completes the Tashahhud (at the end of the
prayer), let him seek refuge with Allah from four things
by saying: 'O Allah, I seek refuge with You from the
punishment of the Hell-fire…' " then he mentioned
words similar to those in the first Hadith.

.حنوه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon ، باهلل من أربع-صىل اهلل عليه وسلم- استعاذ انليب
him, sought refuge with Allah from four things, and he
commanded us to seek refuge with Allah from them وأمرنا أن نستعيذ باهلل يف تشهدنا يف الصَلة من تلك
after the Tashahhud (which is recited during the last  ومن شهوات، وعذاب انلار، من عذاب القرب،األربع
ْ
sitting in the prayer). They are: the punishment of the
 استعاذ منها؛، ومن فتنة ال َم َمات،ادلنيا وشبهاتها
grave, the punishment of the Fire, the desires and
doubtful matters of the worldly life, and the trials of  ومن، وفنت القرب اليت يه سبب عذابه،لعظم خطرها
ادل د
فنت املحيا فتنة د
death. He sought refuge with Allah from them due to جالني اذلين يظهرون ىلع انلاس
their great danger. The trials of the grave are the cause
for punishment therein. The trials of life include the trials ، وأعظمهم فتنة، وهم متلبسون بابلاطل،بصورة احلق
of the impostors who will appear to the people in the  وهو،اذلي صحت األخبار خبروجه يف آخر الزمان
image of truth while they are overwhelmingly false. The
املسيح د
.ادل دجال؛ وذللك خصه باذلكر
one among them who will pose the most severe trial,
and about whom authentic reports were transmitted,
will appear in the last days. He is the Anti-Christ, and
that is why the Prophet sought refuge with Allah from
him in particular.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أذاكر الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. يدعو اهلل يف الصَلة: • يدعو
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د
• الل ُه دم  :يا اهلل.

• أعوذ  :بمعىن أجلأ ،وأعتصم بك يا رب.
• عذاب  :هو ُّ
تعرض اإلنسان ملا يؤمله حبرارته اكنلار ،أو بثقله اكلصدمات باألثقال ،أو الرتدي من الشواهق ،أو بضيقه وغري ذلك ،وهذا بالنسبة
لعذاب ادلنيا ،أما عذاب القرب وعذاب اآلخرة فهو يشء ال يستطاع وصفه.
ا
• فتنة  :الفتنة :يه ابللوى اليت خيترب بها العبد؛ ُلريى ثباته ىلع احلق ،أو حتوهل عنه متأثرا بها ،أي :بالفتنة اليت يتعرض هلا.

• املحيا  :أي :احلياة وفتنة املحيا ما يتعرض هل اإلنسان يف حياته من تقلبات قد توقعه يف املعصية أو الكفر ،والفتنة :تكون إما بالغىن ،أو
بالفقر واحلاجة ،وإما باملرض وغري ذلك.

• فتنة املمات  :حيتمل أن يكون املراد به :ما يكون عند املوت من أمر اخلاتمة ،وإما أن يكون املراد به :بعد املوت عند نزول القرب من ُّ
تعرض
العبد لفتنة السؤال وحنوه.
ْ
ُ ِّ
د
د
د
د
• ال َم ِسيح  :وهذا اللفظ يطلق ىلع ادلجال ،وىلع نيب اهلل عيىس -عليه السَلم -فإذا أريد به ادلجال قيد به ،أما عيىس -عليه السَلم -فلقب به؛
ا
ا
ممسوحا أي مدهونا ،وأما د
ادل دجال :فألنه يمسح األرض-أي يسري فيهاُ -كها إال مكة
ألنه ال يمسح ذا اعهة إال برئ ،أو ألنه خرج من بطن أمه
واملدينة.
• د
ادل دجال  :من ادلجل ،وهو اتلضليل؛ وذلك ألنه يضلل انلاس ،فزيعم أنه ربهم ،ويأمر السماء فتمطر ،واألرض فتنبت؛ فتنة من اهلل لعباده والعياذ
باهلل.
َ َ
ََ
َ
ُّ
َ
د
• تشهد  :قرأ التشهد يف اجللوس األخري يف الصَلة.

• جهنم  :اسم للنار العظيمة املعدة للكفار يف اآلخرة.

فوائد احلديث:

 .1أن هذه االستعاذة من مهمات األدعية وجوامعها؛ لكون انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -ع َ
ين بها ،والشتماهلا ىلع االستعاذة من رشور ادلنيا
ِ
واآلخرة وأسبابها؛ وذلا أمر بتكريرها يف هذه املواطن الفاضلة؛ لرجاء اإلجابة فيها.
 .2ثبوت عذاب القرب وأنه حق ،واإليمان به واجب؛ الستفاضة األخبار عنه بل تواترها.

 .3إثبات عذاب انلار.

 .4اتلحفظ من شبهات احلياة وشهواتها اآلثمة؛ فإنها سبب الرشور.

 .5شدة خطر الفنت اليت يتعرض هلا العبد يف حياته وبعد موته ،وأنه ال يستطيع اخللوص منها إال حبول وقوة من اهلل.
 .6إثبات خروج د
ادل دجال وعظم فتنته.
ْ
 .7أن املوافقة يف االسم بني املؤمن والاكفر ال ترض؛ وذلك ألن نيب اهلل عيىس -عليه السَلم -سيم ال ْ َمسيح ،د
وادل دجال سيم ال َم ِسيح ،وإذا أريد
ِ
ادلجال بُ ِّني بالوصف ،واهلل أعلم.

 .8اتلبرص بداعة السوء ،ونارشى اإلحلاد والفساد؛ فإنهم خيرجون ىلع انلاس باسم املصلحني املجددين ،وهم-يف احلقيقة -اهلادمون للفضيلة
وادلين.

 .9مرشوعية هذا ادلاعء عقب التشهد األخري ،كما هو رصيح بتقييده بهذا املاكن يف صحيح مسلم.
ا
وذلك أن إجابة اهلل لعبده مرشوطة
جياب،
بأن
أوىل
فهو
ذلك
بعد
يسأهل
ثم
أمره،
ما
بفعل
اهلل
إىل
أوال
 .10يؤخذ منه أن املرشوع للعبد أن يتقرب
َ
َ َ َ َ َ
َ ِّ َ ِّ َ ٌ ُ ُ َ ْ َ َ د ِ َ َ
َ
َ
باستجابة العبد هل بطاعته ،كما أشار إىل ذلك القرآن حيث يقول اهلل تعاىل{ :و ِإذا سألك ِعبا ِدي عين ف ِإين ق ِريب أ ِجيب دعوة ادلاع ِإذا داع ِن
َْ
َ د
ْ ْ
ُ َ
فليَ ْستَ ِجيبُوا ِيل َويلُؤ ِمنُوا ِيب ل َعل ُه ْم يَ ْرش ُدون}.
 .11شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.

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 العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن
حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم،
حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة:
اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
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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.

الرقم املوحد)3103( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to start the  يستفتح-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
prayer with the Takbeer (“Allahu Akbar”)
 والقراءة بـ {احلمد هلل رب،الصالة باتلكبري
and then read: “Al-hamdu lillahi Rabb-il`alamin…(All praise is due to Allah, Lord of
 ولم، وَكن إذا ركع لم يشخص رأسه،}العاملني
the worlds…)” When he bowed, he neither
يصوبه ولكن بني ذلك
raised his head nor lowered it, but kept it in
between.
**

831. Hadith:

: احلديث.831

-  اكن رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
 «ي َ ْستَ ْفتح الصَلة د-صىل اهلل عليه وسلم
،باتلكبري
ِ
َ
ِّ راءة بـ {احل َ ْم ُد هلل
َ رب
 واكن إذا ركع لم،}العاملني
وال ِق
ْ
َْ
ْ
َ
َ
ُ
ِّ
 واكن إذا، ولم يصوبه ولكن بني ذلك،يُش ِخص رأسه
ُّ رفع رأَسه من
، حىت ي َ ْستَ ِو َي قائما،الركوع لم يَسجد
ْ د
 لم يَسجد حىت،السج َدة
واكن إذا رفع رأسه من
َد د
 واكن، واكن يقول يف لك ركعتني اتل ِحية،ي َ ْستَ ِو َي جالسا
َ ْ ُ ََْ َ ْ ُ َ ْ
َْ
 واكن،ب ِرجل ُه ايلُ ْم َىن
يف ِرش ِرجله اليَّسى وين ِص
ََْ
ُ َْ د
َ ،الشيطان
وينْ ََه أن َي ْف َرت َش د
الرجل
ينَه عن عقب ِة
ِ
َْ
َ َ ْ َْ َ
د
اش د
.» واكن خي ِتم الصَلة بالت ْس ِليم،السبُ ِع
ِذراعي ِه اف ِرت

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, used to start the prayer with the Takbeer
(‘Allahu Akbar’) and then read: ‘Al-hamdu lillahi Rabbil-`alamin…(All praise is due to Allah, Lord of the
worlds…)’ When he bowed, he neither raised his head
nor lowered it, but kept it in between. When he raised
his head from bowing, he would not prostrate until he
had stood upright. When he raised his head from
prostration, he would not prostrate (again) until he had
sat upright. After each two units of prayer, he would
recite the Tahiyyah. He used to spread his left foot out
and raise his right foot. He would forbid sitting in the
manner of the devil and resting the forearms on the
ground, as a lion does. He used to conclude the prayer
with the Tasleem”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this great Hadith, `A'ishah, may Allah be pleased with
her, described how the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to pray, in order to
disseminate the Sunnah and convey the knowledge.
The Prophet used to open the prayer with Takbirat-ulIhram; saying "Allahu Akbar." He would start the
recitation with the opening chapter of the Qur'an (Suratul-Fatihah), which starts with: ”Al-hamdu lillahi Rabb-il`alamin (All praise is due to Allah, Lord of the worlds).”
When he bowed from the standing position, he would
neither raise nor lower his head, but he would keep it in
line with his back. When he rose from bowing, he would
stand upright before prostrating. When he lifted his
head from prostration, he would not prostrate (again)
until he had sat upright. When sitting after every two
units, he would say the Tahiyyah: "At-tahiyatu lillahi
was-salawatu wat-tayyibat…(Salutations, prayers and
all good things are for Allah...)" When he sat, he would
spread his left foot out and sit on it and raise his right
foot. He used to forbid sitting in the manner of the devil,
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َ ريض- تصف اعئشة
 بهذا احلديث اجلليل-اَّلل عنها
؛ ا-صىل اهلل عليه وسلم- صَلة انليب
نرشا للسنة
ا
 بأنه اكن يفتتح الصَلة بتكبرية،وتبليغا للعلم

 ويفتتح القراءة بفاحتة.) (اهلل أكرب: فيقول،اإلحرام

 واكن إذا.) اليت أوهلا (احلمد هلل رب العاملني،الكتاب

 وإنما، لم يرفع رأسه ولم خيفضه،ركع بعد القيام
ا
ا
 واكن إذا رفع من الركوع.جيعله مستويا مستقيما
ا
 واكن إذا رفع رأسه من.انتصب واقفا قبل أن يسجد
ا
 واكن يقول. لم يسجد حىت يستوي قاعدا،السجدة
.. "اتلحيات هلل والصلوات:بعد لك ركعتني إذا جلس

 واكن إذا جلس افرتش رجله اليَّسى وجلس."الخ

 واكن ينَه أن جيلس. ونصب رجله ايلمىن،عليها
 وذلك بأن،املصِّل يف صَلته كجلوس الشيطان

،يفرش قدميه ىلع األرض وظهر قدميه لألرض

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وجيلس ىلع عقبيه ،أو ينصب قدميه ،ثم يضع أيلتيه meaning: resting two feet on the ground with the backs
of the feet on the ground and sitting on the buttocks or
بينهما ىلع األرض ،كما ينَه أن يفرتش املصِّل raising both feet and placing the buttocks between
ذراعيه يف السجود اكفرتاش السبع ،وكما افتتح them on the ground. Likewise he forbade resting the
forearms on the ground while prostrating, as lions do.
الصَلة بتعظيم اهلل وتكبريه ،ختمها بالسَلم ىلع
Just as he opened the prayer with the Takbeer, he
احلارضين من املَلئكة واملصلني ،ثم ىلع مجيع عباد ended it with the Tasleem (“As-salamu alaykum”); the
َ
اَّلل الصاحلني ،واألولني واآلخرين ،فعىل املصِّل greeting of peace for everyone: the angels,
worshippers, and the rest of Allah's Servants. So every
مَلحظة هذا العموم يف داعئه.
Muslim who prays should take note of these
generalities in his supplications.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صفة الصَلة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ْ
• لم يُش ِخص  :لم يرفع رأسه.
ا ْ
َ ْ
خفضا أن َزل من ُم ْستَوى ظه ِره.
• لم يُ َص ِّوبْه  :أي :لم خيفضه
د
• د
اتل ِح دية  :التشهد.
َ
َ َ
َ
ُ ْ
َْ
َ
وين ِصب َساقيه وف ِخذيه.
• عقبَة  :هو :أن يَلصق أيلَتيه يف األرض،
ْ
ْ َ َ
الساجد ذراعيه يف األرض ،فيُ َشابه د
السبُع  :هو أن يَبسط د
اش د
إق َعائه ،وافْ َ
اش ِذراعيه.
السبُع يف هيئة
• اف ِرت
رت ِ
ِ
ِ
َْ
ََ د
ُ
د
ُ
َ
• خي ِتم  :ختم اليشء :أتمه وبلغ آخره ،والمراد به هنا :أتم الصَلة وأكملها.
• بالتد ْسليم  :قول :د
السَلم عليكم ورمحة اهلل.
ِ

فوائد احلديث:

َ
َ .1ضبط اعئشة -ريض اهلل عنها -ألحوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أقواهل وأفعاهل وعباداته ومعامَلته؛ ألن أخص انلاس به زوجاته؛ فإنهن
َ
يَعلمن من األحوال ابلاطنة ما ال يَعلمه غريهن.
ا
 .2حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع نرش ُس دنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ُتل َعلِّم د
أمته أن يقتدوا به يف صَلته ،عمَل بقوهل -صىل اهلل عليه
ِ
ِ
ِّ
وسلم" :-صلوا كما رأيتموين أصِّل".
َْ
ا
ا
ا
ا
َ
ُ
ُ
 .3استفتاح الصَلة بتكبرية اإلحرام ،ويه ركن من أراكن الصَلة ال تنعقد الصَلة إال بها ،سواء اكن المصِّل إماما أو مأموما أو منفردا فرضا أو
نفَل.
ُ
َ
د
 .4أن تكبرية اإلحرام ال تنعقد إال بلفظ اتلكبري" :اهلل أكرب" ،فَل جيزئ غريها.
ُ
 .5عدم مرشوعية تقديم ُّ
السورة اليت تقرأ بعد الفاحتة ىلع الفاحتة.
َ َ
َ
 .6أنه ال َجيهر بداعء االستفتاح وال د
باتل َعوذ وال بالبَ ْس َملة؛ ألنه لو اكن جيهر بها -صىل اهلل عليه وسلم -ذلكرت ذلك.
 .7مرشوعية ُّ
الركوع ،وهو ركن من أراكن الصَلة.
ْ
َ
َ
 .8أن ُّ
السنة يف ُّ
الركوع أن ي ُ َس ِّوي ظهره مع رأسه ،فَل يرفع رأسه وال يُزنهل عن ظهره ،ولكن بَني ذلك؛ حبيث يَستوي رأسه مع مؤخرة ظهره.
الرفع من ُّ
 .9مرشوعية د
الركوع ،وهو ُركن من أراكن الصَلة.
 .10مرشوعية ُّ
السجود ،وهو من أراكن الصَلة.
السجدة األوىل ،فَل يَسجد د
الرفع من د
ا
 .11وجوب االعتدال بعد د
جالسا ،وهو ركن من أراكن الصَلة.
السجدة اثلانية حىت يَعتدل
 .12مرشوعية اجللوس بني د
السجدتني ،وهو من أراكن الصَلة.
د
 .13التشهد يف لك ركعتني ،سواء اكنت الصَلة :ثنائية أو ثَلثية أو ُر َباعية ،وهو من واجبات الصَلة.
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 .14أن املرشوع يف َجلسة الصَلة :أن يَفرتش ُ
المصِّل رجله اليَُّسىَ ،
وينصب ايلُمىن.
ِ
 .15إثبات َجلسة اإلقِعاء للشيطان؛ لقوهلا( :واكن ينَه عن عقبة الشيطان).
د
َ
 .16د
انليه عن ُمشابهة الشيطان يف هيئات الصَلة.
ِّ
ُ
اذلراعني يف الصَلة ،اكفرتاش د
 .17د
السبع؛ ملا فيه من املشابهة باحليوانات وقد نهينا عن ذلك.
انليه عن افرتاش
د
 .18ديلل ىلع مرشوعية التسليم يف الصَلة ،وأنه من أراكن الصَلة.
ْ
َ .19س َعة ِعلم اعئشة وحف ِظها؛ حيث َساقت هذا احلديث الطويل.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .سبل السَلم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسَلم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد
بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to pray on
his riding animal, regardless of the
direction it was facing. When he wanted to
perform an obligatory prayer, he would
dismount and face the Qiblah.

 يصِّل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
 حيث توجهت فإذا أراد الفريضة،ىلع راحلته
نزل فاستقبل القبلة

**

832. Hadith:

: احلديث.832

Jabir, may Allah be pleased with him, reported: "The -  «اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن جابر
َ
ِّ ُ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
حيث
،ته
ل
راح
ىلع
صِّل
 ي-صىل اهلل عليه وسلم
ِ
be upon him, used to pray on his riding animal,
َ
َ
ْ
ْ
َ د
.»ت َوج َهت فإذا أراد الف ِريضة نزل فاستَقبل ال ِقبلة
regardless of the direction it was facing. When he
wanted to perform an obligatory prayer, he would
dismount and face the Qiblah".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُّ
While on a journey, the Prophet, may Allah's peace and الزنول
 ال يَتلكف-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
**

blessings be upon him, would not dismount from his
ِ من فوق
riding animal (to pray), rather he used to pray while  وهذا إذا اكن يف، بل يصِّل عليها،راحلته
َ َ
mounted. This is supported by what Ibn ‘Umar and صىل-  ويؤيده ما رواه ابن عمر وغريه أن انليب،سفر
others narrated; that the Prophet, may Allah's peace
د
ُ
،راحلته
ِ  اكن يصِّل يف السفر ىلع-اهلل عليه وسلم
and blessings be upon him, used to pray atop his riding
َ ََ
animal, regardless of the direction it was facing, during صىل اهلل-  فإذا اكن، رواه ابلخاري.حيث توجهت به
ْ
his travels. [Al-Bukhari] So when he, may Allah's peace وجه
 فإنه يُصِّل حيث اكن، ىلع راحلته-عليه وسلم
and blessings be upon him, was seated on his riding
َ
َ
animal, he would pray in whatever direction he was ، سواء اكن يف جهة القبلة أو غري جهة ال ِقبلة،ِراكبه
riding, regardless of whether he was facing the Qiblah  ويه الصلوات اخلمس،فإذا اكنت الصَلة مفروضة
or not. When it came to an obligatory prayer – the five ا
َ
 ويصِّل ىلع األرض ُمستقبَل،فإنه يَزنل عن دابته
daily prayers – he would dismount from his animal and
ْ
pray on the ground while facing the Qiblah. In the  (ولم:-ريض اهلل عنهما-  ويف حديث ابن عمر،ال ِقبلة
ْ
أي الصَلة ىلع د- يكن يَ ْصنَ ُعه
Hadith of Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him: )املكتُوبة
 يف-ادلابة
"And he would not do this – performing the prayer on
his riding animal – in the obligatory prayers." [Agreed  فصَلة الفريضة ال بد من إيقاعها ىلع.متفق عليه
َ
َ لعذر َرشيع
ُ  إال،األرض
upon] The obligatory prayers must be performed on the خوف عدو فَل
كمطر أو
ground, except in case of a Shariah-approved excuse,
ِ بأس أن يؤديها ىلع
such as rain or fear of the enemy. In this case, it is not  أو مرض فيصليها ىلع،راحلته
ا
a problem to perform them on one's riding animal; or in ، وباألخص إذا خيش خروج وقتها،جالسا
رسيره
case of illness, one prays them on his bed while sitting,
ويؤيده أدلة اتليسري واتلخفيف ورفع احلرج عن
especially if one fears the passing of its time. This is
ُد
supported by proofs that indicate facilitation, alleviation,  (ال يكلف اهلل:-تعاىل- هذه األمة ومن ذلك قوهل
ا
and removal of blame from this nation, as Allah, the  (إذا:-صىل اهلل عليه وسلم- نفسا إال وسعها) وقوهل
Exalted, says: {Allah burdens not a person beyond his
.)أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
scope...} [Surat-ul-Baqarah: 286], and the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said: "If
I commanded you with something, then you should
fulfill it to the best of your ability."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

ُ
راحلَته  :د
الراحلة من اإلبل :ما يُرحل ويركب عليه ،سواء اكنت ا
ذكرا أو أنىث.
• ِ

فوائد احلديث:

ُ
الراحلة يف د
انلافلة ىلع د
جواز صَلة د
السفر ،ولو بَل ُعذر.
.1
ُ
د
ا
د
د
 .2التسهيل واتلخفيف يف انلوافل ترغيبا يف اإلكثار منها.
ُ
ِّ
د
َ
 .3أنه ال ُ
املصِّل ىلع د
الراحلة استقبال ال ِقبْلة ،بل يتوجه حيث جهة سريه.
يلزم
َ
د
َ َ
 .4أن ُ
ُ
المصِّل ىلع د
راحلته لم تصح صَلته.
اجلهة اليت اجتهت به ِ
اجلهة اليت ت َوجهت به ِ
الر ِ
راحلته ،فلو صىل إىل غري ِ
احلة يصِّل إىل ِ
َ َ
 .5أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حجة؛ ألن جابرا -ريض اهلل عنه -ذكره لَلستدالل به.
َ ِّ
ُ
َ
َ
 .6فيه أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خم ِّصص لَّليلل القويل ،وهو قوهل تعاىل( :ومن حيث خرجت ف َول وجهك شطر املسجد احلَرام)[ ،
ابلقرة .]149 :
 .7أن صَلة املكتوبة ال جتوز ىلع الراحلة إال مع وجود العذر.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـهـ  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
د
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلَلل 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 اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .سبل
السَلم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صَلح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .بلوغ املرام من
أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 يعلمنا-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل

The Messenger of Allah used to teach us
Istikharah in all matters, like a Surah of the
Qur'an.

االستخارة يف األمور لكها اكلسورة من القرآن

**

833. Hadith:

: احلديث.833

 اكن: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ََ َ ْ
ارة
 يُعلمنا االس ِتخ-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ
 «إذا ه دم: يقول،يف األمور ُكها اكلسورة من القرآن
َ َ
ْ َ َْْ
ُ
،ريكع ركعتني من غري الف ِريض ِة
 فل،أحدكم باألمر
ْ َْ َ ْ
ُ  امهلل إين أَ ْستَخ:ثم ْيلَ ُق ْل
 وأستَق ِد ُر َك،ري َك بِ ِعل ِمك
ِ
َ َُ ْ َ َ َ ْ ُ
ُ فإنك َت ْقدر،ك من فَضلك العظيم
 وأسأل،بِقدرتِك
ِ
ُ ُ َد
ُ
ُ َْ
ُ
ُ
 امهلل.وب
ِ  وأنت عَلم الغي، وتعلم وال أعلم،وال أق ِدر
َ خري يل يف ديين
َ إن
ٌ كنت تعلم أن هذا األمر
ايش
ِ وم َع
ْ
َْ
َْ َ َ
َ
 فاق ُد ْر ُه يل،وآج ِل ِه
ِ  «اع ِج ِل أم ِري:واع ِقب ِة أم ِري» أو قال
ْ َ
ُ ْ ِّ َ
ُ
تعلم أن هذا
 وإن كنت.ارك يل فيه
ِ  ثم ب،ويَّسه يل
َْ َ َ
َ رش يل يف ديين
األمر ي
:ايش واع ِقب ِة أم ِري» أو قال
ِ وم َع
ْ ْ
ْ
َْ
َ
ِّ فارصفْ ُه َع
،وارصف ِين عنه
،
ين
؛
ه
ل
وآج
ي
ر
م
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ «اع ِج ِل أ
َ
ْ
َ
 «وي ُ َس ِّيم: ثم أ ْر ِض ِين به» قال،اخلري حيث اكن
واق ُد ْر ِ َيل
َ َح
.»اجتَ ُه

Jabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with them,
reported: “The Messenger of Allah used to teach us
Istikharah in all matters, like a Surah of the Qur'an. He
used to say: ‘When one of you intends to do something,
let him perform two Rak`ahs, other than the mandatory
prayer, and then say: "Allahumma innee astakhiruka bi
`ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as'aluka min
fadlik al-`azim. Fa 'innaka taqdiru wa la aqdiru, wa
ta`lamu wa la a`lamu, wa Anta `allaamu al-ghuyoob.
Allahumma in kunta ta`lamu anna hadha al-'amra
khayrun li fi dini wa ma`aashi wa `aaqibati amree, (or
he said) 'aajile amree wa aajilihi, faqdurhu lee wa
yassirhu lee, thumma baarik lee fihi. Wa in kunta
ta`lamu anna hadha al-'amra sharrun lee fi dinee wa
ma`aashee wa `aaqibati amri, (or he said) wa `aajile
amree wa aajilihi, fasrifhu `annee, wasrifnee `anhu,
waqdur lee al-khayra haythu kana, thumma ardinee
bih." (O Allah, I consult You because of Your
knowledge, I seek strength from You because of Your
power, and I ask of Your great bounty. Indeed, You are
capable and I am not, and You know and I do not, and
You are the All-Knower of the unseen things. O Allah,
if You know that this matter is good for me in relation to
my religion, my livelihood, and the consequences of my
affairs, (or he said), my immediate and future affairs,
then decree it for me, make it easy for me, and then
bless it for me. And if You know this matter is bad in
relation to my religion, my livelihood, or the
consequences of my affairs, (or he said) my immediate
and future affairs, then turn it away from me, and turn
me away from it, and decree for me what is good
wherever it may be, and satisfy me with it).'' He said:
''And let him name his need''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, used to teach his Companions Istikharah (the
guidance-seeking prayer), showing as much care in
doing so as he would when teaching them a chapter
from the Qur'an. His teaching was that one prays two
voluntary Rak`ahs. After finishing the prayer, one
should ask Allah to guide him to the best of the two or
multiple affairs he is considering, because Allah knows
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 حيرص ىلع تعليم-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
 كحرصه ىلع،صحابته كيفية صَلة االستخارة
صىل اهلل-  فأرشد انليب.تعليمهم السورة من القرآن

 أن يصِّل اإلنسان ركعتني من غري صَلة-عليه وسلم
الفريضة ثم بعد السَلم يسأل اهلل أن يرشح صدره

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
خلري األمرين أو األمور ،فإن اهلل يعلم كيفيات

األمور وجزئياتها ،إذ ال حييط خبري األمرين إال العالم
بذلك ،وليس ذلك إال هلل ،ويسأل من اهلل القدرة ىلع
خري األمرين ،ويسأهل من فضله العظيم ،فإنه يقدر

ىلع لك ممكن تعلقت به إرادته ،واإلنسان ال يقدر.

واهلل -عز وجل -يعلم لك يشء يلك وجزيئ ،واإلنسان

ال يعلم شيئا من ذلك إال ما علمه اهلل؛ فإن اهلل ال
د
يشذ عن علمه من الغيوب يشء .ثم يسأل ربه عز
وجل إن اكن يعلم أن هذا األمر اذلي عزم عليه –
د
ديين وال
ويسميه -خري وال يرتتب عليه نقص

دنيوي ،أن يقدره هل وييَّسه .وإن اكن يعلم أن هذا
األمر سيرتتب عليه نقص د
ديين أو دنيوي ،أن يرصفه

عنه ،ويرصف هذا األمر عنه ،وأن يقدر هل اخلري

the essence and details of everything. Only the One
who knows well knows which of two things is better. No
one knows the best of the choices, except the One with
knowledge. This description applies to Allah alone. One
should also seek power from Allah for the best of affairs
for him. One should further ask from Allah's great
bounty, because Allah has power over all exigencies
that man's will is attached to. Man does not have such
power. Also, Allah knows everything as a whole and in
its constituent parts, whereas man knows nothing
except what Allah teaches him. Nothing of the Unseen
eludes Allah's knowledge. One should name his need
and ask Allah to make it easy and blessed for him, and
that it should it be good for his religious or worldly
wellbeing. Meanwhile, if it will diminish one's religion or
life, one should pray that Allah keeps it away and
decrees something that is good and satisfactory
instead of it.

حيث اكن ثم جيعله راضيا بقضاء اهلل وقدره به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > صَلة االستخارة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

َ
• االس ِتخارة  :طلب خري األمرين ملن احتاج هل واتلوفيق هل.
َ ُّ َ َ ُ
رآن  :إشارة إىل االعتناء اتلام بها.
• اكلسور ِة ِمن الق ِ
َ
• ه دم  :قصد وأراد ،فاألوىل يف االستخارة أن تكون عند بداية ابلحث وإرادة الفعل.
َ َْْ َ ْ
ريكع َرك َعتَني  :فليصل ركعتني ،وهذا من قبيل إطَلق ابلعض وإرادة اللك.
• فل
َ َْْ
َ
ُ
• أستق ِدرك  :أطلب منك أن جتعل يل قدرة ىلع ذلك األمر.
ُ َْ
• َو َاع ِقبَة أم ِري  :آخر أمري وخاتمته.
َ
َ
وآجله  :العاجل القريب واآلجل املتأخر ابلعيد ،ومجلة (أو قال) شك من الراوي ،ويمكن لَّلايع أن يتخري من اجلملتني.
مري ِ
• اع ِجل أ ِ
َ ْ
• فاق ُد ْر ُه ِيل  :هيِّئه.
َ
ارك ِيل ِفيه  :بنموه وسَلمة آثاره من مجيع القواطع.
•ب ِ
ْ
• َواق ُد ْر يل اخل َ َ
ري  :يَّس يل ما فيه ثواب ورضا منك وأقدرين ىلع فعله.
ِ
َ
• أ ْر ِض ِين بِ ِه  :اجعلين راضيا بما قدرته يل.
َ ُ َ ِّ َ َ ُ
اجتَه  :يذكر حاجته اليت يستخري من أجلها ،مثَل امهلل إن كنت تعلم أن زوايج بفَلنة خري يل.
• ويسيم ح

فوائد احلديث:
 .1شدة حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أصحابه هذه الصَلة؛ ملا فيها من منفعة وخري عظيم.
 .2استحباب االستخارة وادلاعء املأثور بعدها.
 .3االستخارة تستحب يف األمور املباحة اليت حيصل فيها الرتدد ،وال تكون يف األمر الواجب أو املستحب؛ ألن األصل فعلهما ،لكن يمكن أن
يستخري فيما يتعلق بها ،اكختيار الرفقة يف العمرة أو احلج.
ُ
 .4تستحب االستخارة يف لك أمر وإن حقر يف ظن صاحبه؛ ألن احلقري قد يصبح عظيما ويرتتب عليه أمور عظيمة.
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 .5ال تكون االستخارة يف ترك احلرام أو املكروه.

 .6األمر بصَلة االستخارة ليس ىلع الوجوب؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-فلريكع ركعتني من دون الفريضة".
َ
 .7يؤخر ادلاعء عن الصَلة لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ثم يلقل"...احلديث.

 .8جيب ىلع العبد أن يرد األمور ُكها إىل اهلل وجيب عليه اتلربي من حوهل وقوته؛ ألنه ال حول هل وال قوة إال باهلل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عَلن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح
رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة
الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3293( :

115

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, used to teach us
the Tashahhud just as he teaches us a surah
from the Qur’an.

 يعلمنا-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن

**

834. Hadith:

: احلديث.834

 اكن: أنه قال،-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported:
"The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, used to teach us the Tashahhud
just as he used to teach us a surah from the Qur’an. He
used
to
say:
'At-tahiyyaat-ul-mubaarakaat-ussalawaat-ut-tayyibaatu lillah; as-salaamu ‘alayka
ayyuha-n-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaaatuhu;
as-salaamu `alayna wa `ala `ibaadillahi-s-saaliheen.
Ash-hadu anna la ilaha illallah wa ash-hadu anna
Muhammadan `abduhu wa rasooluh (All blessed
greetings and good prayers are due to Allah; peace be
upon you, O Prophet, and the mercy of Allah and His
blessings; peace be upon us and upon the righteous
slaves of Allah. I bear witness that none has the right to
be worshiped but Allah and I bear witness that
Muhammad is His slave and Messenger).'" In another
narration by Ibn Rumh: “As he used to teach us the
Qur’an”.

 يعلمنا التشهد كما-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
د
اتلحيات
« :يعلمنا السورة من القرآن فاكن يقول
ُ د ََ ُ د
 السَلم عليك أيها،الطيِّبَات هلل
 الصلوات،املباراكت
ُُ َ َ َ َ
 السَلم علينا وىلع عباد اهلل،انليب ورمحة اهلل وبراكته
د
أن د
َ َ  أشهد أَ ْن َال إ،الصاحلني
ُ هل إ دال
حممدا
 وأشهد،اهلل
ِ ِ
ِّ ُ
ُْ
.رسول اهلل» ويف رواية ابن رم ٍح كما يعلمنا القرآن

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Hadith presents the wording of the Tashahhud and -  وأن انليب،يبني احلديث الرشيف صيغة التشهد
informs that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, was keen to teach it to them as  اكن حيرص ىلع تعليمهم إياه-صىل اهلل عليه وسلم
he would teach them the verses of the Qur’an. The  (اتلحيات: والصيغة يه،كما يعلمهم آيات القرآن
Tashahhud reads: "All blessed greetings and good
 السَلم عليك أيها، الصلوات الطيبات هلل،املباراكت
prayers are due to Allah; peace be upon you, O
Prophet, and the mercy of Allah and His blessings;  السَلم علينا وىلع عباد اهلل،انليب ورمحة اهلل وبراكته
peace be upon us and upon the righteous slaves of  وأشهد أن حممدا، أشهد أن ال هلإ إال اهلل،الصاحلني
Allah. I bear witness that none has the right to be
worshiped but Allah and I bear witness that Muhammad  ويه تشبه صيغة التشهد املشهورة،)رسول اهلل
is His slave and Messenger." It is similar to the famous  وإنما الفرق،-ريض اهلل عنه- الواردة عن ابن مسعود
wording reported by Ibn Mas`ood, may Allah be
، وحذف الواو يف اللكمتني بعدها،يف زيادة املباراكت
pleased with him, except for the addition of the word ‘al.ويرشع اتلنويع بني الصيغ الواردة يف التشهد
mubaarakaat’ (blessed) and the omission of the
conjunction ‘and’ from the two subsequent words. It is
from the Sunnah to use the various reported wordings
of the Tashahhud in separate occasions.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أذاكر الصَلة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

د
• اتلحيات  :مجع د
"حتية" ،مجعت؛ لتشمل معاين اتلعظيم ُكها هلل تعاىل ،ففيها اثلناء املطلق هلل تعاىل ،وأنواع اتلعظيم هل جل وعَل.
دَ
• الصلوات  :يه جنس الصَلة ،وأول ما يدخل فيه الصلوات املكتوبات اخلمس.
ٌ
تعميم بعد ختصيص ،فجميع األقوال ،واألفعال ،واألوصاف الطيبة يه مستحقة هلل تعاىل.
• الطيبات :

• السَلم  :السَلم اتلحية وادلاعء بالسَلمة من انلقص والعيوب ،وهو أيضا اسم من أسماء اهلل تعاىل ،يعين :السالم من انلقائص ،والسالم من
املاكره ،واآلفات والعيوب وغريها ،فمبدأ السَلم منه تعاىل.
د
• عليك أيها  :داعء من املصِّل لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم يقصد بهذه الاكف املخاطب احلارض ،وإنما قصد بها جمرد السَلم ،سواء
د
حارضا أو اغئباا ،ا
بعيدا أو قريبااً ،
د
اختص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذا اخلطاب؛ د
حيا أو ميتاا؛ وذلا فإندها تقال ً
ا
لقوة استحضار
رسا ،وانما
اكن
ا
املرء هذا السَلم ،اذلي اكن صاحبه حارضا ،واختص -صىل اهلل عليه وسلم -بكاف اخلطاب بالصَلة ،ولك هذا من علو شأنه ،ومن رفع ذكره
واسمه.
ٌ
د
• انليب  :إما مشتق من "اإلنباء" :وهو اإلخبار ،وإما من "انلبوة" ،ويه الرفعة ،وهو إما بمعىن -مفعل -اسم فاعل ،فهو منبئ عن اهلل ،وإما بمعىن
"مفعل" اسم مفعول فهو َمنَ دبأ من اهلل ،والك املعنيني صالح.
ُْ
وين ِعم عليهم.
• رمحة اهلل  :صفة حقيقية هلل تعاىل ،تليق جبَلهل ،بها يرحم عباده،
ََ َ ْ
ٌ
ا
ُ
َ
َ
ٌ
• وبراكته  :مجع "بركة" ،وهو اخلري الكثري من لك يشء ،قال تعاىل{ :وهذا ِذكر مبارك} [األنبياء ،]50 :تنبيها ىلع ما تفيض عنه اخلريات اإلهلية.
• السَلم علينا  :أراد به :احلارضين من اإلمام واملأمومني واملَلئكة.
ٌ
ٌ
علم حصل بمشاهدة بصرية أو برص.
• اشهد  ..إلخ  :أي :أقطع باإلخبار ،فالشهادة يه العلم القاطع ،قال الراغب :الشهادة قول صادر عن ٍ

• الرسول  :أصل اإلرسال :االبتعاث ،ومنه :الرسول املبتعث ،ويطلق ىلع الواحد واجلمع ،ومجع الرسول رسل ،ورسول اهلل من البرش :رجل أويح إيله
وأمر باتلبليغ.
ُ
ا
د
د
د
• حم دم ادا  :قال علماء اللغة :حممد وحممود اسم مفعول ،من" :محد" بالتشديد ،خلصاهل احلميدة.قال ابن فارس :وبذلك سيم نبينا :حممدا -صىل اهلل
عليه وسلم-؛ لعلم اهلل تعاىل بكرثة خصاهل املحمودة.
• الصاحلني  :هم القائمون حبقوق اهلل وحقوق خلقه ،ودرجاتهم متفاوتة.

فوائد احلديث:

ٌ
 .1هذا اذلكر يسىم "التشهد" مأخوذ من لفظ الشهادتني فيه ،فهما أهم ما فيه.
ا
 .2يقال هذا التشهد يف الصَلة اثلنائية د
مرة واحدة ،أما الصَلة اثلَلثية والرباعية ففيها تشهدان :األول :بعد الركعة اثلانية ،واألخري :اذلي يعقبه
السَلم.
ً
 .3التشهد ورد عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أربعة وعرشين صحابيا بألفاظ خمتلفة ،ولك ما صح منها مرشوع.
د
 .4شدة عناية اإلسَلم بموضوع التشهد ،وال أدل ىلع ذلك :من كون األحاديث الساردة لصفة التشهد بلغت اتلواتر؛ وما اكن هذا يلكون إال
لعظم املعاين واملقاصد العقدية اليت حواها تشهد الصَلة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،بدون طبعة ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،بدون تاريخ .توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط
1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10943( :
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 يفرغ-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to pour
water over his head thrice.

املاء ىلع رأسه ثالثا

**

835. Hadith:

: احلديث.835

عن أيب جعفر حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب
َد
 وعنده،طالب أنه اكن هو وأبوه عند جابر بن عبد اهلل
َ ْ ٌ
 فقال، َصاع يَك ِفيك: فسألوه عن الغسل؟ فقال،قوم
ْ
ْ َ
 اكن يَك ِيف من هو: فقال جابر،يين
ِ  ما يك ِف:َرجل
َ
َ َ ْ َ َ ْا
وخ ا
صىل- -يريد رسول اهلل- ريا ِمنك
،أوىف ِمنك شعرا
َ ُد
َ
َ
د
َ
 ((اكن: ويف لفظ.وب
ٍ  ثم أمنا يف ث-اهلل عليه وسلم
ُ ُْ
َ
َ
 يف ِرغ الماء ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ َا
َ
.))أس ِه ثَلثا
ِ ر

Abu Ja`far Muhammad ibn `Ali ibn al-Husayn ibn `Ali
ibn Abi Taalib reported that he and his father were with
Jaabir ibn `Abdullah, who had some people sitting with
him. They asked him about Ghusl (ritual bath). He
replied: "One Saa` of water is sufficient for you." A man
said: "It is not sufficient for me." Thereupon, Jaabir said:
"It was sufficient for someone who had more hair than
you and was better than you (meaning the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him."
Then, Jaabir led them in prayer while wearing one
garment. In another narration: "The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
used to pour water over his head thrice”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Ja`far Muhammad ibn `Ali and his father were اكن أبو جعفر حممد بن يلع وأبوه عند الصحايب
visiting the noble Companion Jaabir ibn `Abdullah, may
Allah be pleased with both of them, and he had some  وعنده-ريض اهلل عنهما- اجلليل جابر بن عبد اهلل
ا
people with him. One of the men asked Jaabir how جابرا عما يكيف من املاء
 فسأل رجل من القوم،قوم
much water would be sufficient for Ghusl (ritual bath)
 واكن احلسن. يكفيك صاع:يف غسل اجلنابة؟ فقال
from Janaabah (sexual impurity), and he replied: "One
Saa` of water is sufficient for you." Al-Hasan ibn  إن: فقال،بن حممد بن احلنفية مع القوم عند جابر
Muhammad ibn al-Hanafiyyah, who was one of those  فقال.هذا القدر ال يكفيين للغسل من اجلنابة
people sitting with Jaabir, said that this amount was not
sufficient for him to make Ghusl from Janaabah. So, ، اكن يكىف من هو أوفر وأكثف منك شعرا:جابر
Jaabir said that it was sufficient for someone who had -  فيكون أحرص منك ىلع طهارته ودينه،وخري منك
more hair than him, and who was better than him, and
ي
 وهذا حث ىلع،-صىل اهلل عليه وسلم- -يعىن انليب
therefore more careful than him regarding his purity and
his religion (referring to the Prophet, may Allah's peace  ثم صىل، وعدم اتلبذير يف ماء الغسل،اتباع السنة
بهم جابر ا
and blessings be upon him). This is meant to urge
.إماما
Muslims to follow the Sunnah and avoid wasting water
while making Ghusl. Then Jaabir led them in prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. رواها مسلم: متفق عليها الرواية اثلانية: الرواية األوىل:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

 اكن ثقة فقيها، من اتلابعني-رمحه اهلل-  وأبوه يلع بن احلسني بن يلع، وقيل غري ذلك114  تويف سنة،-رمحه اهلل-  هو حممد ابلاقر: • هو وأبوه
.73  تويف ودفن بابلقيع سنة،) (زين العابدين:فاضَل اعبدا يلقب
. سألوا جابرا: • فسألوه
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ُْ
• الغ ْسل  :عن ماء الغسل ما يكيف فيه.
ٌ
• َصاع  :أي :قدر صاع ،والصاع :مكيال يسع أربعمائة وثمانني مثقاال ،أي :كيلوين وأربعني جراما تقريباا.
• فقال رجل  :هو احلسن بن حممد بن يلع بن أيب طالب ثقة من اتلابعني ،تويف  100تقريبا.
َ َ ْ
• أ ْوىف ِمنك  :أكرث منك.
َ ا ْ َ
• َوخ ْريا ِمنك  :أفضل منك.
ُ َ
ا
د
• ث دم أ دمنَا  :صىل بنا ،يعين :جابرا.
• ثوب  :أي واحد ،يعين :أنه ليس عليه سوى ثوب واحدا.
َ ْ
ُْ ُ
ُّ
غ ال ْ َم َ
يصب عليه إذا اغتسل.
اء َىلع َرأ ِس ِه :
• يف ِر

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف ىلع اتباع السنة حىت يف مقدار ماء الطهارة.
 .2الصاع :اذلي هو أربعة أمداد ،يكىف للغسل من اجلنابة.
 .3استحباب اتلخفيف يف ماء الطهارة.
 .4اإلنكار ىلع من خيالف سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5جواز الصَلة يف ثوب واحد إذا حصل به تمام السرت ،ولو اكن إماما.
د
 .6وجوب الغسل من اجلنابة ،وذلك بإفاضة املاء ىلع العضو ،وسيَلنه عليه ،فمىت حصل ذلك تأدى الواجب.
 .7مرشوعية إفراغ املاء ىلع الرأس ثَلث مرات يف الغسل.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،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)3455( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to recite
Surat-ul-Faatihah in the first two Rak`ahs
(units) of the Zhuhr prayer along with two
other Surahs. He would prolong the
recitation in the first Rak`ah and make the
second one shorter. He would sometimes
recite some verse audibly.

 يقرأ يف-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
ََْ ُ
ني من صالة الظهر بفاحتة
ِ الركعتني األوْل
ُ
َ
ُ
ُ ِّ  و يق، ُي َط ِّول يف األوىل،الكتاب وسورتني
رص يف
ُ ُْ
 و يس ِمع اآلية أحيانا،اثلانية
**

836. Hadith:

: احلديث.836

َ ََ ََ
ِّ األنْ َصار
Abu Qataadah Al-Ansaari, may Allah be pleased with  اكن: قال-ريض اهلل عنه- ي
عن أيب قتادة
ِ
him, reported: “The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to recite Suratul-Faatihah in the first two Rak`ahs (units) of the Zhuhr
prayer along with two other Surahs. He would prolong
the recitation in the first Rak`ah and make the second
one shorter. He would sometimes recite some verse
audibly. In the `Asr prayer, he would recite Surat-ulFaatihah along with two other Surahs, he would prolong
the recitation in the first Rak`ah and make the second
one shorter. He would recite Surat-ul-Faatihah alone in
the last two Rak`ahs. He would also prolong the first
Rak`ah of the Fajr prayer and make the second one
shorter”.

 يقرأ يف الركعتني-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ََْ ُ
،ني من صَلة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني
ِ األويل
ُ
َ
ِّ
ُ
ْ
ُ
ُ  و يق،ُي َط ِّو ُل يف األوىل
 و يس ِمع اآلية،رص يف اثلانية
 واكن يقرأ يف العرص بفاحتة الكتاب وسورتني،أحيانا
ُ ِّ  و ُي َق،ُي َط ِّو ُل يف األوىل
 ويف الركعتني،رص يف اثلانية
ُ َْ ْ ُ
ُ ُ
َ
 واكن ي َط ِّول يف الركعة األوىل،ني بِأ ِّم الكتاب
ِ األخري
ُ ،من صَلة الصبح
ُ ِّ وي َق
.رص يف اثلانية

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

It was the habit of the Prophet, may Allah's peace and  من اعدته أن يقرأ-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
blessings be upon him, to recite other Surahs of the
Qur'an after reciting Surat-ul-Faatihah in the first two بعد سورة الفاحتة غريها من القرآن يف الركعتني
ُ
Rak`ahs (units) of the Zhuhr and `Asr prayers. He  ويطول يف األوىل،األويلني من صَلة الظهر والعرص
would make the recitation in first Rak`ah longer than the
 ويقرأ يف، ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا،عن اثلانية
second one and would sometimes let his companions
hear what he was reciting. He would recite Surat-ul-  واكن يطول يف صَلة،اثلاثلة والرابعة بالفاحتة فقط
Faatihah alone in the third and fourth Rak`ahs. He  لكن لو قرأ.الصبح يف القراءة ويقرص يف اثلانية
would also prolong the first Rak`ah of the Fajr prayer
ا
and shorten the second one. If a Surah is recited after اإلنسان أحيانا يف اثلاثلة أو الرابعة بسورة بعد
Al-Faatihah in the third or fourth Rak`ah, this is
.الفاحتة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك
permissible based on the evidences that have been
reported to that effect.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صفة الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. هنا تدل ىلع االستمرار: • اكن
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ُ َ ْ
• األويلَني  :تثنية األوىل ،واملراد األوىل واثلانية.
• وسورتني  :أي :يف الركعتني يف لك ركعة سورة.

• السورة  :آيات من القرآن مستقلة منفصلة عما بعدها ،مبدوءة بالبسملة إال يف سورة براءة.
ُ ُ
• ي َط ِّول يف األوىل  :يزيد يف قراءتها ىلع اثلانية.
• و ي ُ ْس ِم ُع اآلية  :جيهر بها؛ حىت يسمع بها من خلفه ،واآلية جزء من القرآن.
ُ ْ ْ
• يف الركعتني األخ َر َيني  :أي :اثلاثلة والرابعة من صَليت الظهر والعرص.
ُ
• بِأ ِّم الكتاب  :سورة الفاحتة سميت بذلك؛ ألن أصول معاين القرآن ترجع إيلها.

فوائد احلديث:

ُ
 .1مرشوعية القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني األويلني من صَلة الظهر والعرص.
 .2تطويل الركعة األوىل ىلع اثلانية ،من صَلة الظهر والعرص.

 .3استحباب اإلرسار بهاتني الصَلتني.

 .4جواز اجلهر ببعض اآليات ،وخاصة لقصد اتلعليم.
ُ
 .5استحباب االقتصار ىلع الفاحتة يف الركعتني األخريني منهما يف الغالب.
ا
قصدا ،وهو املوافق لظاهر السنة.
 .6يستحب تطويل القراءة يف الركعة األوىل
ُّ
ا
 .7يؤخذ منه اإلرسار يف موضع اجلهر واجلهر يف موضع اإلرسار سهوا ال يوجب سجود السهو ،وال يصح تعمد ذلك ،لكنه ال يبطل الصَلة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تأسيس
األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .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)3100( :
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to divide
(shares) equally (among his wives) and say:
"O Allah, this is my division of what I own,
so do not blame me for what You own and I
do not own".

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقسم
فيعدل ،ويقول« :امهلل هذا قسيم ،فيما أملك
فال تلمين ،فيما تملك ،وال أملك».

 .837احلديث:

**

837. Hadith:

عن اعئشة ،قالت :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
َ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
وسلمَ -ي ْقس ُم َفيَ ْعد ُل ,ويقول« :امهللد هذا قَ ْ
يما
ف
،
يم
س
ِ
ِ
ِ
be upon him, used to divide (shares) equally (among
َْ ُ
َْ ُ
َْ ُ ََ َُْ
أم ِلك فَل تلمينِ ،فيما تم ِلك ،وال أم ِلك».
his wives) and say: 'O Allah, this is my division of what
I own, so do not blame me for what You own and I do
not own"'.

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان احلال اليت اكن عليها انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يف معاملته لزوجاته ,حيث اكن

صىل اهلل عليه وسلم -يقسم بني زوجاته ,فيعطيِّ
ويسوي بينهن يف القسمة ,ويسري
لك واحدة نصيبها,
ا
ا
سريا اعدال ليس فيه ميل إلحداهن ,واكن -صىل اهلل
عليه وسلم- -مع حتريه للعدل -يعتذر إىل ربه -

سبحانه ,-بأن هذا ما يستطيعه ويقدر عليه من

العدل ,ويسأهل -سبحانه -أن ال يؤاخذه وال يعاتبه
د
فيما ال يقدر عليه مما يتعلق باملحبة ،وامليل القليب.

Brief Explanation:
**

This Hadith shows how the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, dealt with his wives. He
would divide shares equally among them, giving each
her fair share, without favoring one of them over
another. Despite his fair treatment, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, would
apologize to his Lord, saying that he did what he could
manage. That is why he was asking Allah not to blame
him for the thing that he could not manage, meaning:
love and the heart's inclination.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.

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

معاين املفردات:

• يقسم  :أي بني زوجاته ,فيعطي لك واحدة نصيبها.
• فيعدل  :فيسوي بينهن يف القسمة.
• فيما أملك  :فيما أقدر عليه.

• فَل تلمين  :فَل تؤاخذين ,وال تعاتبين.

• فيما تملك ،وال أملك  :يعين يف احلب واملودة.

فوائد احلديث:
 .1أن ما ال يملكه اإلنسان ال يَلم عليه.
د َ
د
إحداهن عن األخرى ،فيما يقدر عليه من انلفقة واملبيت وحسن
 .2أن الق ْس َم واجب ىلع الرجل بني زوجتيه أو زوجاته ،وحيرم عليه امليل إىل
املقابلة ،وحنو ذلك.
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د
د
 .3أنه ال جيب ىلع الرجل العدل فيما ال يقدر عليه ،وهو ما يتعلق بالقلب من املحبة ،وامليل القليب ،وال ما يرتتب عليه من رغبة يف مجاع واحدة
دون األخرى؛ فهذه أمور ليست يف طوق اإلنسان.
د
د
 .4أن القلوب بني أصبعني من أصابع اهلل -تعاىل ،-فيجب ىلع اإلنسان أن يتعلق بربه ،ويلح عليه يف ادلاعء بأن يهديه الرصاط املستقيم ،وأن
يثبت قلبه ىلع دينه.
د
د
د
د
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك هداية القلوب واتلوفيق ،وإنما اذلي يملكها اهلل وحده ,وإنما هو -عليه الصَلة والسَلم -يهدي
 .5أن
َ
َ د َ َ ْ
رص ُ ْ َ
يم ([ })52الشورى].
بإذن اهلل -تعاىل ،-هداية إرشاد وتعليم؛ كما قال -تعاىل:-
{وإِنك َتله ِدي إِىل ِ َ ٍ
اط مست ِق ٍ
 .6حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-حيث اكن يقسم لنسائه ويعدل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعثاألزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسَلمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم املعروف
بـ (سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين
األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلسَليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
د
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ُ
ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسَلمية ،مرص1427 ،ه .منحة العَلم يف
رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهبلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, would
frequently say in his bowing and
prostration: “Glory and praise be to You,
our Lord. O Allah, forgive me”!

 يكِث-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
ُ َّ َ َ َ ْ ُ
 سبحانك الله َّم:أن يقول يف ركوعه وسجوده
ْ ُ َّ
 الله َّم اغ ِف ْر يل،ربنا وِبمدك
**

838. Hadith:

: احلديث.838

د
 ما صىل رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ
 (إذا جاء: بعد أن ن َزلت عليه-صىل اهلل عليه وسلمَ َ َ ْ ُ
ُ
حانك امهلل
 «سب:) إال يقول فيها..نرص اهلل والفتح
د
د
 اكن رسول: ويف لفظ.» الل ُه دم اغفر يل،ربنا وحبمدك
َ
 يكرث أن يقول يف ركوعه-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
د
َ َ د
ْ
 الل ُه دم اغ ِف ْر، « ُسبْ َحانك الل ُه دم ربنا وحبمدك:وسجوده
.»يل

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, did not offer a prayer after the revelation
of {When there comes the victory of Allah and the
conquest} [Surat-un-Nasr] except that he would say
therein: ‘Glory and praise be to You, our Lord. O Allah,
forgive me!’” In another version: “The Messenger, may
Allah’s peace and blessings be upon him, would
frequently say in his bowing and prostration: ‘Glory and
praise be to You, our Lord. O Allah, forgive me”’!
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith, ‘A’ishah, may Allah be pleased with her,
relates that when Allah, the Almighty, revealed Suratun-Nasr to His Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and he saw this sign, the victory
and the conquest of Makkah, the Prophet did promptly
implement the command of his Lord, frequently
repeating: “Glory and praise be to You, our Lord. O
Allah, forgive me!” In these few words, Allah is exalted
far above all deficiencies, His praiseworthy traits are
mentioned, and His forgiveness is sought. Ever since,
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, would not perform a prayer, obligatory or
voluntary, without saying these words in its bowing and
prostration. This Surah was a sign of the Prophet's
imminent death.

**

 يف هذا احلديث أن-ريض اهلل عنها- ذكرت اعئشة
صىل اهلل عليه-  عندما أنزل ىلع انليب-تعاىل- اهلل
, ورأى هذه العَلمة ويه انلرص, سورة انلرص-وسلم

 إىل امتثال-صىل اهلل عليه وسلم-  بادر,وفتح مكة

 (فسبح حبمد: يف قوهل يف سورة انلرص-تعاىل- أمر اهلل
ا
 (سبحانك:كثريا ما يقول
 فاكن،)ربك واستغفره
 وهذه اللكمات مجعت,)امهلل وحبمدك امهلل اغفر يل

, مع ذكر حمامده، عن انلقائص-تعاىل- تزنيه اهلل
 وما صىل صَلة،وختمت بطلب املغفرة منه سبحانه

فريضة اكنت أو نافلة إال قال ذلك يف ركوعها

 واكنت هذه السورة عَلمة ىلع قرب أجل,وسجودها

-.صىل اهلل عليه وسلم- انليب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أذاكر الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

. فريضة أو نافلة: • صَلة

. أنزل اهلل عليه: • أنزلت عليه

. أي هذه السورة بكاملها: • إذا جاء نرص اهلل والفتح
. فتح مكة: • الفتح
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ا
تزنيها لك عن لك نقص أو مشابهة للمخلوقني.
• سبحانك :
• امهلل  :يا اهلل.

• ربنا  :خالقنا ومالكنا ومدبرنا.
ُ
ا
ا
ا
تسبيحا مصحوبا باحلمد ،واحلمد وصف اهلل -تعاىل -حبا وتعظيما لعلو صفاته وجزيل هباته.
• حبمدك  :أسبحك
ْ
• اغ ِف ْر يل  :جتاوز عن ذنويب واسرتها وهو امتثال لقول اهلل( :واستغفره).
• سجوده  :أن يزنل إىل األرض -يف صَلته -واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• ركوعه  :الركوع أن حيين ظهره عبادة هلل -تعاىل -يف صَلته.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اإلكثار من هذا ادلاعء ،يف الركوع والسجود.
ا
 .2االستغفار يف آخر العمر فيه تنبيه أن ختتم العبادات كذلك -وخصوصا الصَلة -باالستغفار ،يلتدارك ما حصل فيها من انلقص.
 .3أن أحسن ما يتوسل به إىل اهلل يف قبول ادلاعء ،هو ذكر حمامده وتزنيهه عن انلقائص والعيوب.
 .4فضيلة االستغفار ،وطلبه يف لك حال.
 .5كمال عبودية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وامتثاهل ألمر اهلل.
د
ِّ
 .6أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يبعث يلخَّل وإنما يلبلغ رسالة ثم ينتقل اىل جوار ربه.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم ،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 .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع
بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل 1435-ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل 1381ه.
خَلصة الالكم ،فيصل املبارك احلريمِّل ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
 -بريوت.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to sleep
while in a state of Janabah (major ritual
impurity) without touching water.

 ينام وهو-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
جنب من غري أن يمس ماء

**

839. Hadith:

: احلديث.839

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The  «اكن رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
ََ
 ينام وهو ُجنُب من ِغري أن-صىل اهلل عليه وسلمbe upon him, used to sleep while in a state of Janabah
َ
.»ي َم دس ماء
(major ritual impurity) without touching water".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  اكن ينام بعد اجلماع-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
him, used to sleep after having had intercourse without
ََ د
َ ََ
having water touch his skin, neither the water of  ال ماء الوضوء وال ماء،من غري أن يمس املاء برشته
َْ
ablution, nor the bathing water, nor water even to wash " جه؛ ألن " ماء
ِ االغتسال وال حىت ماء لغسل فر
his private parts, since the word "water" here is
ُ انليف
نكرة يف ِسياق د
.فتع ُّم مجيع استعماالت املاء
mentioned in a general sense, so it includes all the uses
ُ َ
ُّ َ َ
of water. The second possibility is that it means that he  دون ماء، ال يمس ماء الغسل:االحتمال اثلاين
ِّ
did not touch the water of Ghusl (ritual bath), not املرصحة بأنده
 ويوافق أحاديث الصحيحني،الوضوء
necessarily the water of ablution. This agrees with the
د
َ َْ
Hadiths of the two Sahihs that clearly state that he used يغسل فرجه ويتوضأ ألجل انلوم واألكل والرشب
د
ُ
to wash his private parts and perform ablution (when in  يا:أن عمر قال
 حديث ابن عمر؛: ومنها.واجلماع
َ
a state of Janabah) before he would sleep, eat, drink,
ُ  َأينَام،رسول اهلل
 إذا، "نعم:أحدنا وهو ُجنب؟ قال
or have intercourse. One of such Hadiths is the Hadith
د
د
د د
of Ibn ‘Umar in which ‘Umar said: "O Messenger of -  "أن انليب: وعن عمار بن يارس. متفق عليه."توضأ
ْ
د
ُ رخص
Allah, could any of us sleep while in a state of أن
للجنب إذا أراد
-صىل اهلل عليه وسلم
Janabah?" He said: "Yes, as long as he performs
َُ
د
َ َ َ
ablution." [Agreed upon] ‘Ammaar ibn Yaasir reported:  أن يتوضأ وضوءه للصَلة" رواه:يأكل أو يرشب أو ينام
"The Prophet, may Allah's peace and blessings be  لكن هذا اتلأويل يَ ُر ُّده.أمحد والرتمذي وصححه
upon him, allowed the one in a state of Janabah to eat,
صىل-  أنه اكن: واألحسن أن يقال.عموم احلديث
drink, or sleep after having performed ablution the اهلل
ا
 يف بعض األوقات ال َي َم د-عليه وسلم
same way one does before praying." [Narrated by س ماء أصَل
ِّ
Ahmad and At-Tirmidhi, and he authenticated it.]
 تيسريا، إذ لو واظب عليه ُتلوهم وجوبه،بليان اجلواز
However, the generality of the Hadith refutes this
ُ
ْ
.وخت ِفيَفا ىلع األ دمة
interpretation. It is better to say that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, would not
touch water sometimes in order to clarify the
permissibility of doing this, for if he had done that
regularly, it would have been thought to be obligatory,
and this was all done out of facilitation and alleviation
for the Ummah (Islamic community).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف الكربى وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
**

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

• جنب  :اجلنابة :حال من يزنل منه مين ،أو يكون منه مجاع ولو بغري إنزال.

فوائد احلديث:

َ َ
َ
َ
باجلماع والف َرج ،ومن اعدة املرأة أن ت ْستَ ِيح أن تتلكم بهذا األمر ،ويه أم
 .1أنه ال ي ُ ْستَحيا من احلَق؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -ذكرت ما يتعلق
ِ
َ َ
َ
َ
املؤمنني وأكمل النساء علما وعقَل وحياء ،لكن ملا اكن األمر ُمتَ َع ِلقا ِحبكم رشيع ذكرت ذلك.
 .2جوازانلوم ىلع َجنَابة ،إال أنه يُستحب هل أن يتوضأ قبل أن ينام وإن اغتسل فهو أفضل.

َ
ِ .3حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -يف تتبع ،وبيان أحواهل -صىل اهلل عليه وسلم -فقد بَيدنت أحاكما كثرية خاصة ،ال ي دط ِلع عليها إال اخلَاصة،
ولوالها -ريض اهلل عنها-؛ ملا َ
ح َصل د
أيس به يف كثري من األحاكم.
اتل ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .السنن الكربى ،أمحد بن شعيب
النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ه2001 ،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 ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسَلم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة،
املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
سبل السَلم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)10543( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to seek
refuge (with Allah) against the jinn and the
evil eye.

اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من
اجلان ،وعني اإلنسان

 .840احلديث:

**

840. Hadith:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :اكن Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
َ ُ
َ ِّ reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتَ َع دوذ ِم َن اجلان،
and blessings be upon him, used to seek refuge (with
دَ َ َ َ
َْ
َ َ َ ْ ُ َ ِّ
ني اإلنسان ،حىت نزلت المعوذتان ،فلما نزتلاAllah) against the jinn and the evil eye, until the ،
وع ِ
َ
)Mu`awwidhataan (Surat-ul-Falaq and Surat-un-Naas
وترك ما سواهما.
أخذ بهما
were revealed. After they had been revealed, he used
them for seeking Allah's protection and left everything
else”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يفيد احلديث أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمThis Hadith explains that the Messenger of Allah, may -
Allah's peace and blessings be upon him, used to seek
اكن يعتصم باهلل -تعاىل -من رش اجلان وعني refuge in Allah, the Exalted, from the evil of the jinn and
اإلنسان احلاسد ،عن طريق األدعية واألذاكر ،بأن the evil eye by means of supplication and Dhikr
(remembrance of Allah). For example, he used to say:
يقول :أعوذ باهلل من اجلان وعني اإلنسان ،حىت نزلت
I seek refuge in Allah from the jinn and the evil eye. He
ا
املعوذتان ،فلما نزتلا أخذ بهما يف اتلعوذ اغبلا ،وترك continued to do so until the Mu`awwidhataan (Surat-ul-
ما سواهما من اتلعاويذ والرقيات؛ الشتماهلما ىلع Falaq and Surat-un-Naas) were revealed. Afterwards,
he mostly used theses two surahs in seeking protection
اجلوامع يف املستعاذ به ،واملستعاذ منه.
and left other means, because the two surahs contain
everything one needs in seeking refuge in Allah against
evil.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• عني اإلنسان  :نظرة اإلنسان إىل الغري باحلسد ،فيمرض بسببها ،فيقال :أصابه بالعني.
• املعوذتان  :أي" :قل أعوذ برب الفلق" ،و "قل أعوذ برب انلاس".
• يتعوذ  :يعتصم.

• أخذ بهما  :أي يف اتلعوذ لعمومهما ذللك وغريه.
• وترك ما سواهما  :أي من اتلعاويذ.

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلعوذ من اجلان والعني بكل داعء مرشوع.
 .2حتصن العبد باملعوذتني ،وأنهما تغنيان عما سواهما من الرىق.
 .3إثبات أن العني حق.
ُ ََ
الم َع ِّوذتني الشتماهلما ىلع اجلوامع يف املستعاذ به ،واملستعاذ منه.
 .4فضل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .5العني سبب يف حصول الرضر اكملرض بإذن اهلل -تعاىل ،-وال تعارض بني تشخيص األطباء ملرض ما بكونه اتلهاباا أو ا
ورما أو غري ذلك وبني
كون ذلك املرض سببه العني ،فالوصف باالتلهاب واألورام تشخيص حلالة املريض والعني سبب ذللك املرض ،وذللك يكون العَلج من
األمرين :بالرقية الرشعية وأخذ يشء من أثر العائن وباألدوية الطبية.

املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف :سليم بن عيد اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م -2اجلامع الصحيح –

وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق الشيخ أمحد شاكر ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-3 .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-4 .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد
بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية-5 .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش:
مكتب املطبواعت اإلسَلمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م-6 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز
إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-7 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعِّل بن سلطان املَل اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت –
بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م-8 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسَليم-
بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه-9 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،
1407ه -10 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة
للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)6184( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I used to enter upon the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, two times; one at night and one
during the day. Whenever I entered upon
him at night, he would clear his throat for
me.

-صىل اهلل عليه وسلم- اكن يل من رسول اهلل
، ومدخل بانلهار، مدخل بالليل:مدخالن
فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح يل

**

841. Hadith:

: احلديث.841

`Ali, may Allah be pleased with him, reported: "I used to  اكن يل من رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن يلع
د
ٌَ ْ َ
enter upon the Messenger of Allah, may Allah's peace
َ ْ َ
،يل
بالل
ل
خ
د
م
:َلن
خ
 مد-صىل اهلل عليه وسلمand blessings be upon him, two times; one at night and
ْ
ٌَ ْ َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ََ َ
د
one during the day. Whenever I entered upon him at  فكنت «إذا دخلت بالليل تنحنح،ومدخل بانلهار
night, he would clear his throat (giving me permission
.»ِيل
to come in)".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Hadith Explanation: There were two times when `Ali,
may Allah be pleased with him, could visit the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him; one during the day and one at night.
"When I entered upon him at night, he would clear his
throat for me," and in another narration: "When I
entered upon him while he was praying, he would clear
his throat." According to the narration of Ahmad: "And
if he was praying, he would say 'Subhaan-Allah' (Glory
be to Allah)), and if not, he would permit me to enter."
Meaning: If I wished to enter upon the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, at night while
he was praying and I sought his permission, the sign of
his permission was that he would clear his throat.
According to the second narration, he would say
'Subhaan-Allah' if he was praying and would grant
explicit permission if he was not. `Ali, may Allah be
pleased with him, exclusively enjoyed this privilege due
to his strong ties with the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, as his paternal cousin, his
son-in-law, and one of his closest and most favored
Companions. That is why he was permitted to enter
upon the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, during the day and at night as a special
privilege of his. There is no contradiction between the
two narrations given that the narration that mentions
giving permission by saying 'Subhaan-Allah' is
authentic while the narration that mentions clearing the
throat is weak. As for entering upon him during the day,
it is possible that the opposite is the intended meaning;
i.e. when I entered upon him during the day, I would
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صىل اهلل عليه-  "اكن يل من رسول اهلل:معىن احلديث
َ ، َم ْد َخ ٌل باللديل: َم ْد َخَلن-وسلم
وم ْد َخ ٌل د
"بانلهار
-صىل اهلل عليه وسلم-  حصل يل من رسول اهلل:يعين
 يف د: الوقت األول،وقتان لَّلخول عليه
انلهار والوقت
ْ َ
ُ ْ "فكنت إذا َد َخل. يف الليل:اثلاين
"ت بالليل تنَحنَ َح ِيل
َ
ْ َ ِّ
 ويف،" "فكنت إذا أتيته وهو يُصِّل يَتنَحنَ ُح:ويف رواية

رواية عند أمحد (فإن اكن يف صَلة سبح وإن اكن يف
َ
 إذا أردت ادلخول ىلع: واملعىن.)غري صَلة أ ِذن يل

 يف الليل وهو يصِّل-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ْ
ْ َ
 فعَلمة اإلذن بادلخول تنَحنُحه،واستأذنته بادلخول
" "ي ُ َس ِّبح: وىلع الرواية اثلانية-صىل اهلل عليه وسلم- يل
َ
إن اكن يف صَلة وإن اكن يف غري صَلة أذن هل
 بهذا؛ لقوة-ريض اهلل عنه-  واختصاص يلع.رصاحة
َ
، فهو ابن َعمه-صىل اهلل عليه وسلم- ِصلته بانليب
ْ
ُ
ِّ
أخص أصحابه وأق َربهم إيله؛ ذلا
 ومن،وزوج ابنته
 يف-صىل اهلل عليه وسلم- اختص بادلخول ىلع انليب
د
 وال تعارض بني الروايتني؛ ألن.وانلهار
الليل
د
َ
الصحيح رواية التسبيح ورواية د
.انلحنحة ضعيفة

وأما يف انلهار فيحتمل أن يكون األمر بالعكس ىلع

 وكنت إذا دخلت: أي،مقتىض املفهوم املخالف
َ د
. وحيتمل غري ذلك،بانلهار ت َنحنحت هل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
clear my throat (to inform him of my presence), or other
possible interpretations.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صفة الصَلة
راوي احلديث :رواه النسايئ وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ َ
• َمدخَلن  :املرادَ :زمان دخول.
ََ ََْ د
ردد يف َجوفه صوتااُّ ،
اكلس َعال.
• تنحنح :

فوائد احلديث:

َ
ْ
ُ
ُ
وزوج ابنتهَ ،ومن ِّ
أخص أصحابه وأق َربهم إيله؛ ذلا
 .1قوة ِصلة يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهو ابن عمه،
ِ
اختصه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بوقتني ،يأيت فيهما انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مسكنه.
د ْ
َ
حنَ َ
حة يف الصَلة ،سواء بَان حرفان أو لم يَ ِنب؛ ألن احلديث مطلق فلم يُقيد حبرف وال حرفني.
 .2جواز انل
َ
د ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
 .3يُقاس ىلع انلحنحة السعال والعطاس ولو ظهر حرفان؛ ألنهما ليس من جنس الالكم وهلذا لو حلف شخص ال يتلكم فعطس أو سعل ،فبان
حرفان فَل حينث؛ ألنه لم يتلكم عرفا؛ ألن الالكم يف ُ
العرف ال يطلق إال ىلع الكم ُ
المعهود.
َ
َ ُّ َ د
ْ َ
ين َ
َ
آمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا ُبيُوتاا َغ ْ َ
اذل َ
أقرب د
ري
االستِ ْئذان عندما يريد َاإلنسان ادلخول ىلع غريه ،ولو اكن
 .4مرشوعية
انلاس إيله؛ لقوهل تعاىل( :يا أيها ِ
د
د
َ
َ
ِّ
ُ ََ
َ
ُُ ُ ْ َ د َْ َ ُ ََُ ُ ََ ْ َ َ ُ ْ َ ٌْ ُ
ري لك ْم ل َعلك ْم تذك ُرون) [انلور.]27 :
بيوتِكم حىت تستأنِسوا وتسلموا ىلع أه ِلها ذ ِلكم خ
ُ
ََ
ْ ُ
ٌ
ً
ً
تعارفا عليه ،ويكيف فيها رغبة صاحب املزنل يف ادلخول.
راجع إىل العادة بينهما ،وإىل ما
وعرفيا ،فهو
لفظيا
 .5اإلذن بادلخول يكون
َ ْ
 .6مرشوعية زيارة األقارب واألصحاب ،وأن يكون للكبري وصاحب القد ِر احل َ ُّق بأن يُؤىت إيله يف َمزنهل.
ِّ
يصِّل أن ُيبَ ِّني حاهل ُ
للمستأذن ،حىت يكون ىلع بَصرية ،وإال فمن اجلائز أن يَسكت انليب -صىل اهلل
 .7ينبِغ لإلنسان إذا استؤذن عليه وهو
عليه وسلم -حىت يَفرغ صَلته ،ثم يَأذن هل لكن هذا ال يَنبِغ ،بل اذلي يَنبِغ أن ُتبَ ِّني ألخيك أندك يف صَلة.وإذا َن دبه بالتدسبيح أو رفع ُّ
الصوت
بالقراءة يلُبَ ِّني أنه يف صَلة فَل بأس.
 .8حتريم الالكم يف الصَلة ،وجه ذلك :ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عدل عنه إىل اتلنحنح ،ولم يأذن هل َرصاحة.
ُّ
د
ُ
استحباب صَلة انلافلة يف ابليت؛ فإن الصَلة فيها نور؛ وذلا جاء يف ابلخاري ومسلم قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-أيُّها انلداس َصلوا يف
.9
د
د
بيوتكم؛ فإن أفضل صَلة املرء يف بيته إال املكتوبة).

املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن
يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق
 :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسَليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري،
انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .سبل السَلم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صَلح 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 األسدي ،مكة
د
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
فتح ذي اجلَلل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسَلمية ،حتقيق:
األوىل  1427 ،ـه_  2006مُ .
صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10654( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When a woman’s husband died, she would
go into a small hut, wear her worst clothes
and would not touch any kind of perfume
until a whole year would pass. Then an
animal – a donkey, bird, or sheep – would
be brought to her and she would rub her
skin with it.

، دخلت حفشا:اكنت املرأة إذا تويف عنها زوجها

 ولم تمس طيبا وال شيئا حىت،ولبست رش ثيابها
محار أو طري أو-  ثم تؤىت بدابة،تمر بها سنة
! فتفتض به-شاة

**

842. Hadith:

: احلديث.842

ا
Umm Salamah, may Allah be pleased with her,  «جاءت امرأة: مرفواع-ريض اهلل عنها- عن أم سلمة
reported: “A woman came to the Messenger of
Allah,may Allah's peace and blessings be upon him,
and said: ‘O Messenger of Allah! My daughter’s
husband died, and she complains about her eye. Can
we apply Kohl thereto?’ The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said 'No'
twice or thrice. Then he said: ‘It is only four months and
ten days. In the pre-Islamic era, you women would
throw away the dung after a year had passed.’” Zaynab
said: “When a woman’s husband died, she would go
into a small hut, wear her worst clothes and would not
touch any kind of perfume until a whole year would
pass. Then an animal – a donkey, bird, or sheep –
would be brought to her and she would rub her skin with
it. It was seldom that she would rub her skin with any
animal except that it died! Then she would come out
and be given a piece of dung, which she would throw
away. Then, she would return to using perfume or
anything else she liked”.

 يا: فقالت-صىل اهلل عليه وسلم- إىل رسول اهلل
 وقد اشتكت، إن ابنيت تويف عنها زوجها،رسول اهلل
ُ ُ ْ ََ
صىل اهلل عليه- حلها؟ فقال رسول اهلل
عينها أفنك
 إنما يه أربعة: ثم قال،- أو ثَلثا،مرتني-  ال:-وسلم

 وقد اكنت إحداكن يف اجلاهلية تريم،أشهر وعرش
َْ
 اكنت املرأة: فقالت زينب.»بابلع َر ِة ىلع رأس احلول
 ولبست رش، دخلت حفشا:إذا تويف عنها زوجها
َ
 ثم، ولم ت َم دس طيبا وال شيئا حىت تمر بها سنة،ثيابها
ُّ ْ
 فتَفتَض به! فقلما-محار أو طري أو شاة- تؤىت بدابة
تفتض بيشء إال مات! ثم خترج فتُعطى بعرة؛ فرتيم
.» ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه،بها

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Islam came and relieved people of the hardship of the
pre-Islamic era, especially the woman, who was
mistreated and wronged but Islam preserved her rights.
In this Hadith, a woman came seeking a legal ruling
from the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, as she told him that her daughter’s husband
had died and that her daughter was in her mourning
period, during which she had to abstain from
adornment. However, she complained about some pain
in her eyes. The woman asked whether there was a
concession allowing her daughter to use Kohl. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "No", repeating it in confirmation of his
disapproval. Then he, may Allah's peace and blessings
be upon him, made a remark about the considerable
shortness of the duration of a widow’s period of
mourning as a veneration of the husband, which is four
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،جاء اإلسَلم وأزال عن انلاس أعباء اجلاهلية
 فقد اكنوا يسيئون معاملتها،وخاصة املرأة

 فيف هذا احلديث. فحفظ اإلسَلم حقها،ويظلمونها

،جاءت امرأة تستفيت انليب صىل اهلل عليه وسلم
ُّ
 واحلاد، فيه حاد عليه،فتخربه أن زوج ابنتها تويف
 ولكنها اشتكت وجعا يف عينيها فهل،جتتنب الزينة

من رخصة هلا يف استعمال الكحل؟ فقال صىل اهلل
د
ا
 ثم قلل صىل اهلل. مؤكدا، مكررا ذلك- ال:عليه وسلم
ً
 اليت جتلسها حادا حلرمة الزوج،عليه وسلم املدة
 أفَل تصرب هذه املدة،ويه أربعة أشهر وعرشة أيام

 واكنت النساء يف.القليلة اليت فيها يشء من السعة
 تدخل احلاد منكن بيتاا صغري ٍا كأنه جحر،اجلاهلية

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وحش ،فتتجنب الزينة ،والطيب ،واملاء ،وخمالطة months and ten days. Then he, may Allah's peace and
blessings be upon him, wondered why women would
انلاس ،فرتاكم عليها أوساخها وأقذارها ،معزتلة not endure this short period that involved ease and
انلاس ،سنة اكملة .فإذا انتهت منها أعطيت بعرةcomfort? In the pre-Islamic era, a widow would observe ،
the mourning period in a small house, like a den in the
فرمت بها ،إشارة إىل أن ما مىض عليها من ضيق
wilderness, and for a full year she would abstain from
وشدة وحرج ال يساوي -جبانب القيام حبق زوجهاadornment, perfume, water, and mixing with people, -
هذه ابلعرة .فجاء اإلسَلم فأبدهلن بتلك الشدة نعمةsuch that the filth and dirt would accumulate on her ،
body, while being secluded from people. When her
وذلك الضيق سعة ،ثم ال تصرب عن كحل عينهاmourning period ended, she would be given a piece of ،
د ا
فليس هلا رخصة ،ئلَل تكون ُسلما إىل فتح باب dung, which she would then throw away, as an
indication that what she went through of confinement,
ِّ
الزينة للحاد.
hardship and difficulty is as insignificant as that piece of
dung when compared to her husband's huge right upon
her. When Islam came, it replaced such a distress with
favor, and such a difficulty with ease. However, women
were too impatient to refrain from applying Kohl to their
eyes. That is why no concession was granted to such a
woman in this case, in order not to be a means leading
to allowing adornment for a woman in her mourning
period.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• امرأة  :يه اعتكة بنت نعيم -ريض اهلل عنها-.

• زوجها  :املغرية املخزويم صحايب -ريض اهلل عنه-
• اشتكت عينها  :تأملت يف عينها ،عينَها بفتح انلون أي :اشتكت املشتكية عينها ،ىلع أن يكون يف "اشتكت" ضمري الفاعل وجيوز الرفع ملا يف
رواية مسلم" :اشتكت عيناها".

• أفنكحلها  :بضم احلاء ويه مما جاء مضموما وإن اكنت عينه حرف حلق.
• مرتني أو ثَلثا  :تأكيد للمنع.
• إنما يه  :العدة الرشعية.

• اجلاهلية  :حالة العرب قبل اإلسَلم من اجلهل بالرشيعة ،ويف ذكر اجلاهلية إشعار بأن اإلسَلم ىلع خَلفها.
د
• ترىم بابلعرة ىلع رأس احلول"  :إشارة إىل أن الفعل اذلي فعلته من الرتبص والصرب ىلع ابلَلء اذلي اكنت فيه لما انقىض اكن عندها بمزنلة
ابلعرة اليت رمتها استحقارا هل وتعظيما حلق زوجها.
• حفشا  :بيتا صغريا.
• رش ثيابها  :أردأها.

• وال شيئا  :تزتين به.

• سنة  :من موت زوجها.

• أو طري أو شاة  :أو فيهما للتنويع.
• فتفتض به  :فتدلك به جسدها.

فوائد احلديث:
ا
وعرشا ،ىلع املتوىف عنها زوجها.
 .1وجوب اإلحداد أربعة أشهر
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2أن جتتنب لك زينة ،من بلاس وطيب وحِّل ،وكحل وغريها ،ومن الزينة ملساحيق واألصباغ وحنو ذلك .فاملقصود بذلك مجيع الزينة بأنواع
مظاهرها وأشاكهلا ،من لك ما يدعو إىل الرغبة يف املرأة.

 .3أن جتتنب الكحل اذلي يكون زينة يف العني ولو حلاجة إيله ،وال بأس باتلداوي بما ليس فيه زينة ،من كحل ليس هل أثر و(قطرة ) وحنوها.
فاملدار يف ذلك ىلع الزينة واجلمال.
 .4ي ُ ُ
َّس هذه الرشيعة وسماحتها ،حيث خففت آثار اجلاهلية وأثقاهلا .ومن ذلك ما اكنت تعانيه املرأة بعد وفاة زوجها ،من ضيق ،وحرج ،وحمنة،
د
وشدة ،طيلة اعم .فخفف اَّلل تعاىل هذه املدة ،بتقصريها إىل حنو ثلثها ،وبإبطال هذا احلرج اذلي ينال هذه املرأة املسكينة.
ا
ا
تأكيدا للمنع.
 .5جواز استفتاء املرأة وسماع املفيت الكمها ،وتكرار اجلواب يف الفتوى ثَلثا،

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 العَلم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حَلق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه .اإلعَلم 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.

الرقم املوحد)6030( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 جاء اذلئب فذهب،اكنت امرأتان معهما ابناهما

There were two women, each had her son
with her. A wolf came and took away the
son of one of them.

بابن إحداهما

**

843. Hadith:

: احلديث.843

 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 say: "There were two
women, each had her son with her. A wolf came and
took away the son of one of them. One of them said to
the other: 'The wolf took your son.' The other said: 'No,
it took your son.' Both of them referred the dispute to
Dawood (David), peace be upon him, who judged that
the boy belonged to the older of them. Then they went
to Sulaymaan (Solomon), son of Dawood, peace be
upon both of them, and told him the story. Sulaymaan,
peace be upon him, said: 'Give me a knife so I may cut
the child into two halves and give a half to each of
them.' Thereupon, the younger woman said: 'Do not do
it! May Allah have mercy upon you! The child is hers.'
On that, he settled the dispute in favor of the younger
woman”.

 اكنت امرأتان معهما: يقول-صىل اهلل عليه وسلم فقالت، جاء اذلئب فذهب بابن إحداهما،ابناهما
 إنما: وقالت األخرى، إنما ذهب بابنك:لصاحبتها

صىل اهلل عليه-  فتحاكما إىل داود،ذهب بابنك

 فخرجتا ىلع سليمان بن، فقىض به للكربى-وسلم

 ائتوين: فقال، فأخربتاه-صىل اهلل عليه وسلم- داود
ُّ ُ َ
! ال تفعل: فقالت الصغرى،بالسكني أشق ُه بينهما
. فقىض به للصغرى، هو ابنها،رمحك اهلل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

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 say: "There were two
women, each had her son with her. A wolf came and
took away the son of one of them. One of them said to
the other: 'The wolf took your son.' The other said: 'No,
it took your son.' Both of them referred the dispute to
Dawood (David), peace be upon him, who judged that
the boy belonged to the older of them. Then they went
to Sulaymaan (Solomon), son of Dawood, peace be
upon both of them, and told him the story. Sulaymaan,
peace be upon him, said: 'Give me a knife so I may cut
the child into two halves and give a half to each of
them.' Thereupon, the younger woman said: 'Do not do
it! May Allah have mercy upon you! The child is hers.'
On that, he settled the dispute in favor of the younger
woman.”

 عن قصة امرأتني-صىل اهلل عليه وسلم- خيربنا نبينا
خرجتا بابنني هلما فأكل اذلئب ابن واحدة منهما
، فقالت لك واحدة منهما إنه يل،وبيق ابن األخرى

 فقىض به للكربى-عليه السَلم- فتحاكمتا إىل داود
منهما اجتهادا منه؛ ألن الكربى ربما تكون قد

 أما الصغرى شابة وربما تنجب،توقفت عن اإلَناب
-  ثم خرجتا من عنده إىل سليمان،غريه يف املستقبل

، فأخربتاه باخلرب فداع بالسكني، ابنه-عليه السَلم
 فأما الكربى فرحبت، أشقه بينكما نصفني:وقال

، وقالت هو ابن الكربى،وأما الصغرى فرفضت
أدركتها الشفقة والرمحة ألنه ابنها حقيقة فقالت هو
 فقىض به للصغرى ببينة وقرينة،ابنها يا نيب اهلل

كونها ترحم هذا الودل وتقول هو للكربى ويبىق حيا

. فقىض به للصغرى،أهون من شقه نصفني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > القضاء:اتلصنيف
ِّ
الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابلينات
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :متفق عليه.

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

فوائد احلديث:
 .1أخذ العلماء من هذا احلديث العمل بالقرائن وأنه جيوز للقايض أن حيكم بالقرائن إذا اكنت قوية.
 .2أن الفطنة والفهم موهبة من اهلل تعاىل ال تتعلق بكرب سن وال صغره.
 .3إن قضاء داود بالودل للكربى لسبب اقتىض ترجيح قوهلا عنده وهو أن الكربى ربما تكون قد توقفت عن اإلَناب أما الصغرى شابة وربما
إلحداهما.
تنجب غريه يف املستقبل؛ إذ ال بينة ِ

 .4فيه جواز حكم األنبياء باالجتهاد وإن اكن وجود انلص ممكنا دليهم بالويح ،يلكون يف ذلك زيادة أجورهم ولعصمتهم من اخلطأ إذ ال يقرون
ىلع ابلاطل لعصمتهم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهَليل ،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)3120( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

اكنت عاكظ ،وجمنة ،وذو املجاز َ
أسواقا يف
َ
اجلاهلية ،فتأثموا أن يتجروا يف املواسم ،فزنلت:

There is no blame upon you for seeking
bounty from your Lord.

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم

 .844احلديث:

**

844. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال:
َ َا
َ دُ ُ
ُ َ ُ
َ
أسواقا يف اجلاهلية،
از
اكنت عاكظِ ،
وجمنة ،وذو املج ِ
َ َد
ْ َد
فتَأث ُموا أن يت ِج ُروا يف املواسم ،فزنلت{ :ليس
ا
عليكم جناح أن تبتغوا فضَل من ربكم} "ابلقرة"

`Ukkadh, Mijannah and Dhul-Majaaz were markets in
the pre-Islamic period of ignorance, when they
considered it a sin to trade during the seasons. So it
was revealed: {There is no blame upon you for seeking
bounty from your Lord [during Hajj]} [Surat-ul-Baqarah:
198], concerning the Hajj seasons.

( )198يف مواسم احلج.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

ا

اكنت هذه األماكن أسواقا للمرشكني من قبل
َُ
اج ُرون فيها يف أيام احلج ،فخاف الصحابة
اإلسَلم يت ِ
ريض اهلل عنهم -أن يأثموا إذا تَ َاج ُروا فيها يف أيام
د
احلج ،فأنزل اهلل هذه اآلية يلُبَ ِّ َ
ني هلم أن اتلجارة يف
ُْ
موسم احلج ال تف ِس ُد ُه مع أداء النسك ىلع الوجه
د
ٌ
د
لكن األوىل
الرشيع ،ىلع أن اتلجارة يف احلج جائزة،
واألحسن اتلفرغ ألداء نسك احلج ،فهذا هو األفضل.

Brief Explanation:
**

These were marketplaces of the polytheists, where
they traded during the days of Hajj. The Companions,
may Allah be pleased with them, worried that they
would incur a sin if they traded in such places during
the days of Hajj. So Allah revealed this verse to show
them that trading during the Hajj season does not
invalidate Hajj, especially when the rites are performed
as prescribed. Trading during Hajj is allowed, however,
it is better to devote oneself to performing the rites of
Hajj.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• عاكظ  :ماكن به سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية يقع شمال رشق الطائف.
• جمنة  :سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية يقع يف مكة.

• ذو املجاز  :سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية قريبة من عرفة.
• فتَأثموا  :خافوا الوقوع يف احلرج واإلثم.

فوائد احلديث:

ُْ ُ
اتل َ
َ .1ج َو ُ
جارة يف َم ْوسم ِّ
از ِّ
احلج ،وأنها ال تف ِسد ُه.
ِ ِ

 .2أسواق اجلاهلية ال تمنع من فعل املباح أو فعل الطاعة فيها.
 .3ح ْر ُص د
الص َ
حابة -ريض اهلل عنهم -ىلع جمانبة اإلثم.
ِ

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 اهلَليل ،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 - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
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مدار الوطن ،الرياض1426،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430ه - .تطريز رياض الصاحلني؛
تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)2755( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The actions of every dead person come to a
halt except the one who is garrisoned on
the frontier in the way of Allah. His deeds
will keep growing till the Day of
Judgement, and he will be secure from the
trial in the grave.

لك ميت خيتم ىلع عمله إال املرابط يف سبيل
َْ
اهلل ،فإنه ينيم هل عمله إىل يوم القيامة ،ويؤمن
فتنة القِّب

 .845احلديث:

**

845. Hadith:

َ َ َُ ُ ُ ْ
بن عبَي ٍد وسلمان الفاريس وعقبة بن
عن فضالة
ا
ُّ
ُ
َ ِّ
ت
اعمر اجلهين -ريض اهلل عنهم -مرفواع« :لك مي ٍ
ُخيْتَ ُم ىلع َع َمله إال املُ َراب َط يف سبيل اهلل ،فإنه َينْيم َ ُ
هل
ِِ
ِ
ِ
د
َ
َع َملَ ُه يوم القيامةُ ،
ويؤم ُن فتنة القرب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:
ُّ

ُ

Fadaalah ibn ‘Ubayd, Salmaan Al-Faarisi, and ‘Uqbah
ibn ‘Aamir Al-Juhani, may Allah be pleased with them,
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: "The actions of every dead
person come to a halt except the one who is garrisoned
on the frontier in the way of Allah. His deeds will keep
growing till the Day of Judgement, and he will be secure
from the trial in the grave”.
**

َ

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

ُ َ ِّ َ ْ َ
ُ ْ
َ
كتَ ُ
ب ُ
هل ٌ
أجر The deeds of any person will end by his death, and no
باملوت فَل ي
ت ينق ِط ُع ع َمل ُه
لك مي ٍ
ِ
َ ُ ُ ُ َ more rewards will be put in his record, except for the
ٌ
َ
جديد ،إال املرابِط يف سبيل اهلل اذلي حي ِرس ح ْدود one who is garrisoned in the cause of Allah, guarding
د
ْ
ُ ْ ُُ
أجر َع َمله َ َ
،ويأم ُن the Muslim borders. Honoring such a person, Allah the
ِِ
املسلمني،فإن اهلل يك ِرمه ببقا ِء ِ
ََ َ
الق ْ
Almighty makes the reward of his deeds ongoing and
رب فَل يسأهل امللاكن.
فِتنة
ِ
keeps him safe from the trial in the grave; thus, he will
not be questioned by the two angels.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد من حديث فضالة -ريض اهلل عنه-.
اتلخريج :سلمان الفاريس -ريض اهلل عنهُ -عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه -فضالة بن عبيد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• خيتم ىلع عمله  :ينقطع عمله باملوت فَل يكتب هل ثواب جديد.

• املرابط  :املَلزم حلدود املسلمني حلمايتها.
َْ
• ين ِيم هل عمله  :بفتح ايلاء وسكون انلون وكَّس امليم بعدها ياء ،أي يبىق هل أجر عمله وال ينقطع باملوت.
ا
إكراما هل.
• يؤمن فتنة القرب  :أي فَل يسأهل امللاكن عن ربه ودينه ونبيه

فوائد احلديث:

َ ْ ُ
الر َباط واحل َِر َ
اس ِة يف َسبيل اهلل -تعاىل-.
 .1فضل ِّ ِ
ا
د َ َُ َ دُ
َ
َ .2م ْن َمات ُم َرابِ َطا يف سبيل اهلل فإن ع َمله ال يتَ َوقف إىل يوم القيامة.
َ
د َْ ُ
ُ
هاد يف سبيل اهلل أفْ َض ُل م َن ِّ
ِّ َ ُ
الصيَامِ وال ِقيَامِ  ،ألن َمنف َعتَه تعود ىلع مجيع املسلمني.
واجل
ِ
 .3الرباط ِ

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 اهلَليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .سنن أيب داود ،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
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وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص الطبعة:اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن أيب داود،
سليمان بن األشعث ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن
عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
صحيح أيب داود -األم -حممد نارص ادلين األبلاين مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)2756( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
After becoming pure (from menstruation),
we did not consider turbid and yellowish
discharges to be of any significance.

كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا
**

846. Hadith:

: احلديث.846
ُ

Umm `Atiyyah, Nusaybah bint al-Haarith al- ريض-  نسيبة بنت احلارث األنصارية،عن أم عطية
ُ ْ
Ansaariyyah, may Allah be pleased with her, reported:
ُّ ك ْد َرة َو
َ الص ْف
بعد
ة
ر
 «كنا ال نعد ال: قالت-اهلل عنها
"After becoming pure (from menstruation), we did not
.»الطهر شيئاا
consider turbid and yellowish discharges to be of any
significance".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Umm `Atiyyah, may Allah be pleased with her, reported  سنة نبوية تقريرية-ريض اهلل عنهما- نقلت أم عطية
one of the tacit approvals from the Sunnah regarding
the blood that women discharge from their wombs. She ريض- فيما خيرج من أرحام النساء من دماء فقالت
said that after the monthly menses is over, they did not  ما هو بلون املاء: "كنا ال نعد الكدرة" أي:-اهلل عنها
consider as menstrual blood any turbid discharge, i.e.
 املاء اذلي تراه املرأة: و"الصفرة" هو.الوسخ الكدر
what resembles dirty turbid water, and any yellowish
discharge, which is similar to pus in color. The pronoun  "بعد الطهر" أي بعد رؤية.اكلصديد يعلوه اصفرار
'we' used in her statement, according to the scholars' ، "شيئا" أي ال نعده حيضا.القصة ابليضاء واجل ُ ُفوف
most prominent opinion, takes the ruling of being
attributed to the Prophet, may Allah's peace and " أشهر األقوال فيها أنها تأخذ حكم: " كنا:وقوهلا
blessings be upon him, because she meant to say: we ؛ ألن املراد كنا-صىل اهلل عليه وسلم- الرفع إىل انليب
used to do so during the lifetime of the Prophet, may
 فيكون، مع علمه-صىل اهلل عليه وسلم- يف زمانه
Allah's peace and blessings be upon him, and with his
knowledge, so this entails his approval. It is a proof that  وهو ديلل ىلع أنه ال حكم ملا ليس بدم،تقريرا منه
what is not thick dark blood is not considered menses ، بعد الطهر، فَل يعد حيضا،غليظ أسود يعرف
after the end of menses. The end of menses has two
َ د
signs: 1. "Qassah": a discharge that resembles a white  إنه يشء: قيل، القصة: األوىل:وللطهر عَلمتان
thread and comes out of the womb after cessation of . خيرج من الرحم بعد انقطاع ادلم،اكخليط األبيض
menstrual blood. 2. "Jufoof": dryness such that when
something is inserted in the womb it comes out dry.  وهو أن خيرج ما حيىش به الرحم، اجلفوف:اثلانية
What is understood from her words 'after becoming  "بعد الطهر" أن الصفرة والكدرة: ومفهوم قوهلا.جافا
pure' is that the yellowish and turbid discharges during
.يف أيام احليض تعترب حيضا
the days of the menses are considered part of the
menses.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة:اتلصنيف
.) ورواه ابلخاري بدون زيادة (بعد الطهر، رواه أبو داود بهذا اللفظ:راوي احلديث
ُ
-ريض اهلل عنها-  أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية:اتلخريج
. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

د
د
. ىلع القول الصحيح،-صىل اهلل عليه وسلم-  هذه الصيغة هلا حكم الرفع إذا قاهلا الصحايب وأضافها إىل زمن انليب: • كنا
ا
ُ ْ ُ ْ
. واملراد أن ادلم يكون متكدرا بني الصفرة والسواد، اللون األمحر اذلي يرضب إىل السواد: • الكد َرة
َ ْ ُّ
. يه اللون األمحر اذلي يميل إىل ابلياض: الصف َرة
•
. انقطاع خروج دم احليض: • الطهر
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ا
ا
• شيئا  :أي :ال نعترب الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضا تقعد فيه املرأة عن الصَلة والصيام وغريها من العبادات.

فوائد احلديث:
 .1املاء اذلي يزنل من فرج املرأة -بعد الطهر من احليض -ال يعترب ولو اكن فيه الكدرة والصفرة املكتسبة من ادلم.
ا
 .2أما إذا اكن نزول هذه الكدرة والصفرة زمن احليض والعادة فإنه يعترب حيضا؛ ألنه دم يف وقته ،إال أنه ممزتج بماء.
 .3فيه االحتجاج بالقاعدة الرشعية ويه قول الصحايب :كنا نفعل كذا ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإن هذا هل حكم املرفوع ،وحيتج
به.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،هُ .سبل السَلم ،للصنعاين ،دار احلديث .تسهيل اإلملام للشيخ صالح
الفوزان ،بعناية :عبدالسَلم السليمان ،ط1427 ،1ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد:
املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

الرقم املوحد)10014( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
We were with the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, on a
journey on a very dark night and we didn't  يف سفر يف-صىل اهلل عليه وسلم- كنا مع انلِب
know the direction of the Qiblah. So each
 فصىل لك رجل، فلم ندر أين القبلة،ْللة مظلمة
man among us prayed in his own direction.
In the morning, when we mentioned that to -  فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنِب،منا ىلع حياهل
the Prophet, may Allah's peace and
 (فأينما تولوا فثم: فزنل،-صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, the following verse
was revealed: {So whereever you turn,
)وجه اهلل
there is the Face of Allah.} [Surat-ulBaqarah: 115]
**

847. Hadith:

: احلديث.847

د
 كنا مع: قال-ريض اهلل عنه- عن اعمر بن َربِيعة
َ
َ
ْ
، يف َسفر يف يللة ُمظ ِل َم ٍة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُّ ُ
َ
َْ
د
، فصىل لك َر ُج ٍل ِمنا ىلع ِحيَ ِاهل،فلم ند ِر أين ال ِقبْلة
َ ْ َ د
صىل اهلل عليه- فلما أ ْصبَحنَا ذكرنا ذلك للنيب

`Aamir ibn Rabee`ah,may Allah be pleased with him,
reported: "We were with the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, on a journey on a very dark
night and we didn't know the direction of the Qiblah. So
each man among us prayed in his own direction. In the
morning, when we mentioned that to the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, the following
verse was revealed: {So wherever you turn, there is the
Face of Allah.} [Surat-ul-Baqarah: 115]"

: ﴿فأينما تولوا فثم وجه اهلل﴾ [ابلقرة: فزنل،-وسلم

.]115

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  مع أصحابه يف َسفر-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
د
him, was with his companions on a journey on a very
وا
 فصل، ولم يتيقنوا جهة ال ِقبْلة،واكنت الليلة ُمظلمة
dark night, and they were not sure where the direction
ُّ
ُ
of the Qiblah was. So all of them prayed in their own  فلما أصبحوا إذا هم قد صلوا إىل غري،باجتهادهم
َ
direction. When they woke up in the morning and found
 بذلك؛-صىل اهلل عليه وسلم-  فأخربوا انليب،ال ِقبْلة
that they prayed to a direction other than the Qiblah,
they mentioned that to the Prophet, may Allah's peace  (وهلل املرشق واملغرب فأينما تولوا:-تعاىل- فأنزل اهلل
ْ ََ
and blessings be upon him. At this point, Allah the
.] 115 : فث دم وج ُه اهلل) [ ابلقرة
Almighty revealed this verse to him: {And to Allah
belongs the east and the west. So wherever you [might]
turn, there is the Face of Allah.} [Surat-ul-Baqarah: 115]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وابن ماجه:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنه-  اعمر بن ربيعة:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ِجهته أو اجتاهه: • ِحيَاهل

:فوائد احلديث

ْ
ْ
ا
َ َ َ ْ ِّ َ
ا
د
رشط من رشائط د
ُّ
ٌ  أن استقبال القبْلة.1
ٌ
،تصح بدونه
 ال،الصَلة
ِ (ف َول َوجهك ش ْط َر ال َم ْس ِج ِد احل َ َرام:سواء أكانت الصَلة فرضا أو نفَل؛ لقوهل تعاىل
ِ
َ ْ ُ َ ُ ُ ُّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ
َ
ْ
د
ُ
د
َ
. فتجوز انلافلة من غري استقبال لل ِقبلة، إال يف الراكب السائر يف السفر.]144 :وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [ابلقرة
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د
ثم د َ
اتلحري واالجتهاد ،د
ٌ
صىل الفرض إىل غري القبْلَة ِل َظلمة أو َغيم بعد د
سواء علم باخل َطأ يف الوقت ،أو
تبني هل خطؤه ،فصَلته صحيحة،
 .2أن من
ِ
بعد خروجه.
َ
 .3االجتهاد يف معرفة القبْلة يف د
السفر د
بانلظر إىل العَلمات الكونية ،أما يف احلَرض فَل يُرشع االجتهاد؛ ألنه باإلماكن أن يستدل ىلع القبلة
ِ

باملحاريب أو السؤال.
ا
العلو هلل -تعاىل -إثباتا ُ
 .4علماء د
ِّ
َ
انتفاء إحاط ِة يشء به -سبحانه
يليق جبَلل اهلل وعظمته ،مَلحظني يف ذلك
السلف -رمحهم اهلل -أثبتوا جهة
ِّ
د
ُ
وتعاىل-؛ فهو جل وعَل المحيط بكل يشء.
َ
ْ
 .5أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب؛ ألنه لو اكن يعلم الغيب لعلم أين جهة ال ِقبلة.
ُ د
د
الملك ِفني.
 .6سماحة الرشيعة وتيسريها ىلع

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسَليم – بريوت الطبعة :اثلانية   1405ـه
 1985م .معجم اللغة العربية املعارصة ،تأيلف :د /أمحد خمتار عبد احلميد عمر .بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـهد
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة،
  2008م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة  1423ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -مُ .فتح
ذي اجلَلل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم
إرساء بنت عرفة .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل   1427 ،ـهـ 1431ه.

الرقم املوحد)10641( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
We used to estimate the time that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, would stand when
performing the Zhuhr and the `Asr
prayers. We estimated that the time he
stood in the first two Rak`ahs (unit of
prayer) of the Zhuhr prayer as the being the
time taken to recite Surat-us-Sajdah and it
would be half of that time in the last two
Rak`ahs.

صىل اهلل عليه- كنا حنزر قيام رسول اهلل

 يف الظهر والعرص فحزرنا قيامه يف-وسلم

الركعتني األوْلني من الظهر قدر قراءة الم

تزنيل السجدة وحزرنا قيامه يف األخريني قدر
انلصف من ذلك

**

848. Hadith:

: احلديث.848

 «كنا: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َْ
 يف الظهر-صىل اهلل عليه وسلم- حن ِز ُر قيام رسول اهلل
ََْ ُ
َْ َ َ َ
ني من الظهر
ِ والعرص فحزرنا قيامه يف الركعتني األويل
َْ
َ
قد َر قراءة الم تزنيل السجدة َو َح َز ْرنا قيامه يف
َ
ََْ ْ ُ
 َو َح َز ْرنا قيامه يف،ني قدر انلصف من ذلك
ِ األخري

Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "We used to estimate the time that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, would stand when performing the Zhuhr
and the `Asr prayers. We estimated that the time he
stood in the first two Rak`ahs (unit of prayer) of the
Zhuhr prayer as the being the time taken to recite Suratus-Sajdah and it would be half of that time in the last
two Rak`ahs. We also estimated the time he stood in
the first two Rak`ahs of the `Asr prayer as being the
same as the time he stood in the last two Rak`ahs of
the Zhuhr prayer and half of that time in the last two
Rak`ahs of the `Asr prayer." Abu Bakr did not mention
Surat-us-Sajdah in his narration, instead he said: “the
time taken to recite thirty verses”.

الركعتني األويلني من العرص ىلع قدر قيامه يف
ََْ ْ ُ
ني من الظهر ويف األخريني من العرص ىلع
ِ األخري
 الم:انلصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر يف روايته

. قدر ثَلثني آية:تزنيل وقال

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This noble Hadith clarifies the duration of standing in
the Zhuhr and `Asr prayers. The duration of standing in
the first two Rak`ahs of the Zhuhr prayer is equal to the
duration of reciting thirty verses; the time taken to recite
Surat-us-Sajdah, and the last two Rak'ahs take about
half that time; the time taken to recite fifteen verses.
The `Asr prayer is shorter than the Zhuhr prayer, as
the first two Rak`ahs last long enough to recite fifteen
verses and the last two Rak`ahs take half that time; the
time taken to recite seven to eight verses.

يبني احلديث الرشيف مقدار القيام يف لك من صَلة
 فمقدار القيام يف الركعتني األويلني،الظهر والعرص

من صَلة الظهر بمقدار قراءة ثَلثني آية أي بمقدار
 والركعتني األخريتني بمقدار نصفها،سورة السجدة

 وصَلة العرص أقل من الظهر،أي مخس عرشة آية

،فيف الركعتني األويلني منها بمقدار مخس عرشة آية
والركعتني األخريتني بمقدار انلصف أي من سبع إىل

.ثمان آيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صفة الصَلة:اتلصنيف
 رواه مسلم:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َْ
. خنرص ونقدر ونقيس: • حن ِز ُر
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َْ ُ
زنيل} [السجدة 1 :ـ  : ]2بمقدار سورة السجدة ،وقدرها ثَلثون آية ،يف لك ركعة من األويلني يف الظهر.
• قدر {الم * ت ِ
• قدر انلصف من ذلك  :أي :مخس عرشة آية يف لك ركعة من األخريني يف الظهر.

فوائد احلديث:

َْ ُ
زنيل} السجدة ،ويف األخريني قدر انلصف من ذلك،
 .1اكن قدر قيام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف األويلني من الظهر بقدر سورة {الم ( )1ت ِ
ويف األويلني من العرص ىلع قدر األخريني من الظهر ،واألخريني ىلع انلصف من ذلك.
 .2استحباب تطويل صَلة الظهر وقراءتها ،ىلع صَلة العرص وقراءتها.

 .3يستحب إطالة الركعة األوىل من لك صَل ٍة ىلع اثلانية ،ويستحب أن يمد يف األويلني ،وحيذف يف األخريني.
د
 .4هذا احلديث يُؤيد ما جاء من أنه قد ال يقترص املصِّل ىلع الفاحتة ،يف األخريني من الظهر والعرص؛ حيث اكنت األخريان يف الظهر ىلع انلصف
َْ ُ
زنيل} السجدة ،وقد دلت الروايات الصحيحة ىلع االقتصار ىلع قراءة الفاحتة يف األخريني من الظهر
من األويلني منهما ،مع
أنه يقرأ بـ {الم ،ت ِ
د
د
والعرص ،فيجمع بينهما بأنه -صىل اهلل عليه وسلم -صنع هذا تارة ،وذاك أخرى ،فاللك جائز ،وهذا ُكه يدل ىلع أنه يقرأ فيهما غري الفاحتة ،وقراءة
ٌ
ٌ
ومتفق عليه.
معلوم
يشء بعد الفاحتة يف األويلني من الظهر ،واألويلني من العرص

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن
حجر العسقَلين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423 ،ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10917( :
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صىل اهلل عليه- كنا نعطيها يف زمن رسول اهلل
 أو، أو صااع من شعري، صااع من طعام-وسلم
َ
 أي زَكة. أو صااع من زبيب،صااع من أق ٍِط

We used to pay it (Zakat-ul-Fitr) as one Saa‘
of food, or one Saa‘ of barley, or one Saa‘ of
dry crumbled milk, or one Saa‘ of raisins

الفطر

**

849. Hadith:

: احلديث.849

ِّ عن أيب سعيد اخل ُ ْد
 "كنا: قال-ريض اهلل عنه- ري

Abu Sa‘eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "At the time of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, we used to
pay it (Zakat-ul-Fitr) as one Saa‘ of food, or one Saa‘ of
barley, or one Saa‘ of dry crumbled milk, or one Saa‘ of
raisins. When Mu‘aawiyah came (during his caliphate)
and the Syrian wheat became available, he said: 'I see
that one Mudd (quarter of a Saa`) of this is equivalent
to two Mudds (of other kinds of grains).'" Abu Sa‘eed
said: "As for me, I still pay it as I used to pay it during
the lifetime of the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him.”

-صىل اهلل عليه وسلم- نعطيها يف زمن رسول اهلل
َ
ا
ا
ا
،صااع من أ ِق ٍط
 أو،صااع من شعري
 أو،صااع من طعام
ا
 وجاءت، فلما جاء معاوية،صااع من زبيب
أو
ا
د
د
د
ُ الس ْم َر
 قال أبو. أرى ُمدا من هذه يعدل ُمديْ ِن: قال،اء
 فَل أزال أخرجه كما كنت أخرجه ىلع: أما أنا:سعيد
-".صىل اهلل عليه وسلم- عهد رسول اهلل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Sa‘eed, may Allah be pleased with him, tells us that
during the lifetime of the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, people used
to pay Zakat-ul-Fitr (post-Ramadan charity) as a Saa‘
of food. When Mu‘aawiyah, may Allah be pleased with
him, arrived in Madinah during his rule, he said: “I see
that half a Saa‘ of the Syrian wheat is equivalent to one
Saa‘ of anything else”. It was Ijtihaad on his side that
was not based on a Shariah text. His opinion was based
on the fact that this kind of wheat was more expensive
and of a higher quality than the dates, barley and other
types of food. So people started to apply this. As for
Abu Sa‘eed, may Allah be pleased with him, he
disapproved of this opinion and committed himself to
paying one Saa‘ of any type of food, just as he used to
pay it during the lifetime of the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, preferring to adhere
to the prophetic tradition, and in order for the charity to
achieve the desired sufficiency for people. It should be
noted that the Saa` now equals approximately three
kilograms.

**

 أن انلاس اكنوا-ريض اهلل عنه- خيرب أبو سعيد

صىل اهلل- يدفعون زاكة الفطر ىلع عهد رسول اهلل
ا
ريض-  فلما قدم معاوية،صااع من طعام
-عليه وسلم

 أرى أن نصف: قال، املدينة يف خَلفته-اهلل عنه
ا
،صااع من غريها
صاع من القمح الشايم يعدل
ا
 ومن القمح،فتكون الزاكة من سائر األصنف صااع
ٌ
 وهذا اجتهاد منه فيما لم يرد به،الشايم نصف صاع
، وهو هذا انلوع من القمح ويسىم السمراء،انلص

واذلي محله ىلع ذلك أنه أىلغ وأجود عند انلاس من

 فأخذ انلاس،اتلمر والشعري واألصناف األخرى

 فأنكر هذا-ريض اهلل عنه-  أما أبو سعيد،برأيه
 كما اكن، والزتم بالزاكة بصاع من أي طعام اكن،الرأي
ا
إيثارا
،-صىل اهلل عليه وسلم- خيرجه يف زمن انليب
، ويلحصل بالصدقة اإلغناء املطلوب،لَلتباع
ومقدار الصاع باتلقدير املعارص ثَلث ُكيو جرامات

.مع جرب الكَّس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة الفطر:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
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ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• نعطيها  :نعطي زاكة الفطر.

• يف زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -يف هذا إشعار باطَلعه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك وتقريره هل.
د
كيف ُ
الرجل املتوسط.
• الصاع  :الصاع انلبوي :أربعة أمداد ،واملد :ملء
• د
الس ْم َر ُ
اء  :القمح الشايم.
َ
ويطبخ حىت يتبخر ماؤه ،ثم جيفف ،وأحسنه ما اكن من َ
َ
المخيض ُ
لنب الغنم.
• األقِط  :اللنب املجفف ،يعمل من اللنب ِ
• الزبيب  :عنب جاف.

• أرى  :من الرأي ،وهو :االعتقاد.
د
د
ُ
• ُمدا  :املد :ربع صاع ،وهو :ملء كيف الرجل املتوسط.
• يعدل  :يساوي ويعادل.
َ
د
• ُمديْن  :من الشعري واأل ِقط والزبيب واتلمر.
• ىلع عهد  :ىلع زمن.

• فَل أزال  :أي :أستمر.

فوائد احلديث:
 .1بيان مقدار صدقة الفطر يف زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2أن مقدار الفطرة صاع من طعام وإن اختلف اجلنس والقيمة.
 .3أن لك طعام لآلدميني جمزئ يف الفطرة ،وإنما خصت األصناف األربعة باذلكر؛ ألنها اكنت طعام انلاس يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4أن إخراج غري الطعام من الفلوس وانلقود ،ال جيزئ يف الفطرة.
 .5فضيلة أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-.
ُّ
ا
 .6خمالفة ويل األمر يف رأيه يف األمور ادلينية ال تعد خروجا عليه.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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 األوىل  1381 :ـه صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4454( :
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I used to take a bath with the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, from Janaabah using a single
water container in which we dipped our
hands alternately.

صىل اهلل عليه- كنت أغتسل أنا ورسول اهلل
 ختتلف أيدينا فيه من، من إناء واحد-وسلم
اجلنابة

**

850. Hadith:

: احلديث.850

ُ
َْ
`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "I سل
ِ  «كنت أغت: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

used to take a bath with the Messenger of Allah, may
، من إناء واحد-صىل اهلل عليه وسلم- أنا ورسول اهلل
Allah's peace and blessings be upon him, from
َ
َ َْ ُ ََْ
ََْ
Janaabah using a single water container in which we .» «وتلت ِيق: ويف رواية.»ختت ِلف أي ِدينا فيه من اجلَنابة
dipped our hands alternately." According to another
narration: "and they (our hands) would meet".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Our Mother `A'ishah, may Allah be pleased with her,  أنها شاركت انليب-ريض اهلل عنها- حتيك أمنا اعئشة
reports that she used to take a bath with the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, sharing  يف االغتسال من املاء املوجود-صىل اهلل عليه وسلمthe same container of water, in order to purify : وهو،اإلناء الواحد؛ ألجل رفع احلدث األكرب
ِ يف
themselves from the state of Janaabah (major ritual
ِّ
:تصور هيئة ذلك االشرتاك بقوهلا
 كما.اجلنابة
impurity caused by sexual intercourse). She further
describes the way they took the bath together by اإلناء مرة
ِ "ختتلف أيدينا فيه" أي فأدخل يدي يف
saying: "in which we dipped our hands alternately," i.e.  يف-صىل اهلل عليه وسلم-  ويدخل يده،ألغرتف منه
I would dip my hand in it to take a handful of water then
ِ
he would dip his hand to take a handful. According to  كما جاء يف رواية للبخاري،اإلناء مرة يلغرتف منه
Al-Bukhari's narration of another report by `A'ishah:  "كنت أغتسل أنا ورسول اهلل:عن اعئشة أنها قالت
"The Messenger of Allah, may Allah's peace and
 نغرف منه، من إناء واحد-صىل اهلل عليه وسلمblessings be upon him, and I used to take a bath
ا
together from the same container, from which we would  فجاءت بتفصيل،مجيعا" وأما رواية ابن حبان اثلانية
scoop water together." Regarding the other narration  وهذا يف،دقيق هليئة هذا االجتماع يف االغتسال
of Ibn Hibbaan, it describes this shared bath in more
ْ
َ "وتَلْت:قوهلا
ذ
األخ
أثناء
جتتمعان
أي
األيدي
:أي
"
يق
detail, through her statement: "Our hands would meet"
ِ
َ
i.e. their hands would touch inside the container while  فإن األيْدي: وىلع هذه الرواية.والغ ْرف من اإلناء
taking handfuls of water from it. According to this
َ
َالغ َرفَات وتَلْت
ََختْت
.
بعضها
يف
يق
بعض
يف
لف
narration, their hands would took turns at times and
meet at other times while taking water.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. والرواية اثلانية رواها ابن حبان، متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

د

. ولعله لضيق فم اإلناء، بعد يد اآلخر،واحد منهما يده ويغرف من اإلناء
 معىن اختَلف أيديهما يف اإلناء أن يُدخل لك: • ختتلف أيدينا فيه
ٍ

:فوائد احلديث

د
. بيان حكم الرشع ولو اكن احلكم مما يُستحيا منه.1
 جواز اغتسال د.2
. ينظر بعضهم ِل َعورة بعض،الرجل وامرأته مجيعا من إناء واحد
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ِّ
د
واحد ال يؤثر يف طهارة املاء.
 .3أن اغتسال املرأة والرجل من إنا ٍء
ٍ
د
املاء ال يسلُبُ ُه ُّ
أن وضع اجلُنُب يَده يف اإلناء داذلي فيه ُ
الط ُهورية.
.4
ُ
ُ
د
 .5استحباب اتلقليل من ماء الوضوء والغسل.

َْ
 .6أن ْ
لمس أحد الزوجني لآلخر ال يَ ُرض بطهارتهما؛ ألن أيديهما اكنت ختتلف يف اإلناء وتلتَ ِيق.
ُ َْ
َ
ْ
ُ
ْ .7
حس ُن ِعرشة انلديب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله ،ومشاركتُه هلم يف أحواهلم وأعماهلم؛ تطييباا خلاطرهم ،وإزالة لللكفة.
ُ
ُ
الص ِّديق ،فكم َن َقلْ َن د
الص ِّديقة بنْت د
سيما ِّ
لألمة من األحاكمِ الرشعية ،ال د
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ال د
د
أزواج انلد ِّ
املزنيلة
سيما األعمال
 .8فضل
ِ
ِ
يطلع عليها إال ُ
اليت ال د
الم ُ
عارش يف املزنل.
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .صحيح ابلخاري،
تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح ابن حبان ،تأيلف :حممد بن
حبان البُسيت ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :اثلانية1993 - 1414 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
د
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلَلل 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 اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة
العَلم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)10028( :

150

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
I used to wash the traces of semen from the
garment of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
and he would go out to the prayer with
water spots on his garment (i.e. before his
garment is totally dry).

كنت أغسل اجلنابة من ثوب رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -فيخرج إىل الصالة ،وإن بقع
املاء يف ثوبه

 .851احلديث:

**

851. Hadith:

ُْ َ ْ ُ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت(( :كنت أغ ِسل
د
َْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ول ِ
اجلنابة ِمن ثو ِب رس ِ
ََ ْ ُ ُ َ
د َ ْ
َ
إىل د
الصَل ِةَ ،و ِإن ُبق َع ال َما ِء ِيف ث ْوبِ ِه))َ .و ِيف
فيخرج
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
د
ُ
ْ ْ َُ
ُ ُ
اَّلل -صىل
ول ِ
رواية(( :لقد كنت أفركه ِمن ثو ِب رس ِ
َ ا َ ِّ
اهلل عليه وسلم -ف ْراك ،ف ُي َصِّل ِفي ِه)).
درجة احلديث :صحيح.

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "I
used to wash the traces of semen from the garment of
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and he would go out to the
prayer with water spots on his garment (i.e. before his
garment is totally dry)." Another narration reads: "I used
to rub it well off the garment of the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, then he
would pray wearing it".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها :-أنه اكن يصيب ثوب
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املين من اجلنابة،
فتارة يكون رطبا فتغسله من اثلوب باملاء ،فيخرج

إىل الصَلة ،واملاء لم جيف من اثلوب ،وتارة أخرى،
ا
يكون املين ا
يابسا ،وحينئذ تفركه من ثوبه فراك،
فيصىل فيه.

Brief Explanation:
**

`A'ishah, may Allah be pleased with her, mentions that
when the garment of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, would
become stained with semen, if it were wet, she would
wash it with water and he would go out to pray wearing
it while the water had not dried. If the semen were dry,
she would rub it well off his garment and he would pray
while wearing it.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها مسلم.

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

معاين املفردات:

• أغسل اجلنابة  :أزيلها باملاء ،واملراد باجلنابة :املين.

• وإن بقع املاء  :مجع بقعة ،ويه اللون املخالف ملا حوهل.

• املاء  :املاء اذلي غسلت به اجلنابة ،واجلملة حال من فاعل" :خيرج" ،واملعىن :أنه خيرج إىل الصَلة قبل أن جيف ثوبه -صىل اهلل عليه وسلم-.
• لقد كنت  :الَلم :موطئة للقسم ،و"قد" للتحقيق ،فاجلملة مؤكدة بثَلثة مؤكدات :القسم املقدر ،والَلم وقد ،وتقدير الالكم :واهلل لقد.
• أفركه  :الفرك :ادللك.
ا
• فراك  :مصدر مؤكد لعامله ،وفائدته :نيف أن يكون مع ادللك ماء.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة اعئشة -ريض اهلل عنها -خلدمتها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2طهارة املين ،وعدم وجوب غسله من ابلدن واثلياب وغريها ،ويكيف فركه.
 .3استحباب إزاتله عن اثلوب وابلدن فيغسل رطباا ،ويفرك ا
يابسا.
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املصادر واملراجع:
تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426ـه2006 -م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
 1426ـه2005 -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 -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 ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3388( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ ََ
صىل اهلل عليه- كنت أنام بني يدي رسول اهلل
َْ
َ َ
َ  ور ْج-وسلم
، فإذا سجد غم َز ِِن،الي ِيف ق ِبلت ِ ِه
ِ
ََّ ْ
َُُ ْ ََ
 وابليوت، فإذا قام بسطتهما،فقبضت ِرجِّل
يومئذ ليس فيها مصابيح

I used to sleep in front of the messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, with my legs in his prayer
direction. When he wanted to prostrate, he
would prod me so that I withdraw my feet,
and when he stood up, I would stretch
them. In those days, houses had no lamps.
**

852. Hadith:

: احلديث.852

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "I  «كنت أنام بني: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
used to sleep in front of the messenger of Allah, may
ْ
ْ ََ
َ ج
َلي يف
ور
ِ -صىل اهلل عليه وسلم- يدي رسول اهلل
Allah's peace and blessings be upon him, with my legs ِ
َْ
َ
َ
ُ فق َب
ضت ِر ْج َ د
، فإذا سجد غ َم َز ِين،قِبل ِت ِه
in his prayer direction. When he wanted to prostrate, he  فإذا قام،ِّل
would prod me so that I withdraw my feet, and when he
.» وابليوت يومئذ ليس فيها مصابيح،ب َ َس ْطتُ ُه َما
stood up, I would stretch them. In those days, houses
had no lamps".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, said that she  كنت أنام بني: تقول-ريض اهلل عنها- اكنت اعئشة
used to sleep in front of the Prophet, may Allah's peace
ِّ
and blessings be upon him, when he was praying at  وهو يصِّل يف-صىل اهلل عليه وسلم- يدي انليب
ْ
ْ
night. Due to the narrowness of their home, she would  تكون ِرجَلي يف قِبلته بينه، ولضيق بيوتنا،الليل
ا
stretch her legs between him and his place of
، فما دام واقفا يتهجد بسطتهما،وبني موضع سجوده
prostration. As long as the Prophet stood praying,
َ
َ َ
'A'ishah would stretch her feet. When he wanted to  ولو كنت أراه. غمزين فقبضتهما ليسجد،فإذا سجد
prostrate, he would prod her to withdraw her feet. If she  ولكن ليس يف،إذا سجد لقبضتهما بَل غمز منه
had been able to see him sitting down to prostrate, she
would have withdrawn her feet by herself, and there -صىل اهلل عليه وسلم- بيوتنا مصابيح ترى فيها انليب
would have been no need for poking. However, there
. فتكف رجليها من غري أن حتوجه إىل غمزها،
were no lights at their home at that time, thus she was
not able to see the Prophet and save him the trouble of
having to prod her.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. أمامه قريبا منه: -صىل اهلل عليه وسلم- • بني يدي الرسول
َ
. أمامه عند موضع السجود: • يف ِقبْل ِته
. نزل للسجود: • سجد
َ
. طعن بأصبعه بلطف: • غ َم َز ِين
ْ
ج َد
. سحبتها من حمل سجوده: ِّل
• فقبضت ِر
. مددتهما: • ب َ َس ْطتُ ُه َما
. يوم اكن الرسول حيًا: • يومئذ
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• مصابيح  :مجع واملصباح ِّ
الَّساج اذلي يضاء بالزيت وحنوه من الوقود.

فوائد احلديث:
 .1جواز اعرتاض انلائم أمام املصِّل إذا اكن هناك حاجة تستديع ذلك كضيق املاكن.
 .2أن اعرتاض املرأة أمام املصِّل ،ال يقطع الصَلة وال ينقصها.
 .3أن د
مس املرأة ولو بَل حائل ال ينقض الوضوء؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغمزها يف الظَلم ،فَل يعلم ،أيمسها من وراء حائل ،أم ال؟.
ا
 .4ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأهله عليه من ضيق احلياة ،رغبة فيما عند اهلل ،وزهدا يف هذه احلياة الفانية.
ُّ
َ
ختل بها.
 .5جواز مثل هذه احلركة يف الصَلة ،وأنها ال ِ
 .6حسن معارشة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم ،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 .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،لعبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع
بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل 1435ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل
1381ه .خَلصة الالكم ،فيصل املبارك احلريمِّل ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه1992 -م .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري،
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5217( :
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I was in a state of major ritual impurity and
disliked to sit with you while being
impure." The Prophet said: "Glory be to
Allah! The believer never becomes impure

كنت جنبا فكرهت أن أجالسك ىلع غري

 إن املؤمن الينجس، سبحان اهلل: فقال،طهارة
**

853. Hadith:

: احلديث.853

د
صىل اهلل- "أن انليب:-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ٌ ُ لَقيَه يف بَعض ُط ُرق املدينَة وهو ُجن-عليه وسلم
،ب
ِ
ِ
ْ َ
َْ َ
ُ،ت ثم جئْت
ُ ْاغتَ َسل
ُ اخننَ ْس
 فذهبت ف،ت ِمنه
 ف:قال
ِ
ُ
ُ  ك: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال:فقال
نت ُجنُباا
َ َ
ُ كر
َ هت أن أُ َجال َسك ىلع غري َط َه
 سبحان: فقال،ارة
ِ
ِ
ِ ف
ُ َالمؤم َن ال ي
ُ  إ دن،اهلل
".نجس
ِ
ِ

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, met him on the roads of Madinah while he
was in a state of major ritual impurity. He (Abu
Hurayrah) said: "I sneaked away from him and went to
take a bath. When I came back, the Prophet asked:
"Where were you, Abu Hurayrah?" He (Abu Hurayrah)
said: "I was in a state of major ritual impurity and
disliked to sit with you while being impure." The Prophet
said: "Glory be to Allah! The believer never becomes
impure."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

One day, Abu Hurayrah met the Prophet, may Allah's  يف بعض-صىل اهلل عليه وسلم- ليق أبو هريرة انليب
peace and blessings be upon him, on the roads of
Madinah, and it happened that he was in a state of  وصادف أنه جنب فاكن من تعظيمه،طرق املدينة
major ritual impurity. Abu Huryrah disliked to sit with or  أن كره، وتكريمه إياه-صىل اهلل عليه وسلم- للنيب
talk to the Prophet, may Allah's peace and blessings be
 فانسل يف.جمالسته وحمادثته وهو ىلع تلك احلال
upon him, in such a state out of revering and honoring
the Prophet. So he quickly sneaked away from the  ثم، واغتسل-صىل اهلل عليه وسلم- خفية من انليب
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  أين-صىل اهلل عليه وسلم-  فسأهل انليب.جاء إيله
took a bath, and came back. When the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, asked him  وأنه كره، فأخربه حباهل-ريض اهلل عنه- ذهب
where he had gone, Abu Hurayrah, may Allah be صىل اهلل-  فتعجب انليب.جمالسته ىلع غري طهارة
pleased with him, told him about his condition that he
-ريض اهلل عنه-  من حال أيب هريرة-عليه وسلم
disliked to sit with him while being impure. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him,  أن: وذهب يلغتسل وأخربه،حني ظن َناسة اجلنب
wondered how Abu Hurayrah, may Allah be pleased
.املؤمن ال ينجس ىلع أية حال
with him, understood that the Muslim in a state of major
ritual impurity is impure, and therefore went to take a
bath. So he told him that the believer never becomes
impure in any way.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
. متفق عليه:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َْ
ُ اخننَ ْس
. يعىن انسللت واختفيت: ت
•
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• منه  :أي من أجله.
• ُكنْ ُ
ت ُجنُباا  :ذو جنابة ،ويه معىن يقوم بابلدن بسبب اإلنزال أو اجلماع.

• سبحان اهلل  :تعجب من اعتقاد أيب هريرة اتلنجس من اجلنابة ،ومعىن التسبيح :تزنيه اهلل عن لك ما ال يليق جبَلهل.
• ال َينْ ُ
ج ُس  :ال يكون ا
َنسا جبنابة وغريها.

فوائد احلديث:
 .1كون اجلنابة ليست َناسة حتل ابلدن.
 .2طهارة املؤمن حيا وميتا.
 .3استحباب تنبيه املتبوع تابعه ىلع الصواب وإن لم يسأهل.
 .4جواز تأخري الغسل من اجلنابة.
 .5تعظيم أهل الفضل ،والعلم ،والصَلح ،وجمالستهم ىلع أحسن اهليئات.
 .6مرشوعية استئذان اتلابع للمتبوع يف االنرصاف ،فقد أنكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أيب هريرة ،ذهابه من غري علمه ،وذلك أن
االستئذان من حسن األدب.

 .7تعظيم الصحابة -ريض اهلل عنه -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8قول :سبحان اهلل ،عند اتلعجب.

 .9جواز حتدث اإلنسان عن نفسه بما يستحيا منه للمصلحة.
 .10جواز جمالسة اجلنب.

 .11عناية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه وتفقده هلم.
 .12أن الاكفر َنس ،لكن َناسته معنوية خلبث عقيدته.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،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)3076( :
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I used to experience frequent discharge of
pre-ejaculatory fluid, and I was too shy to
ask Allah's Messenger, may Allah's peace
and blessings be upon him, about it given
the fact that his daughter was my wife. So I
asked Al-Miqdaad ibn al-Aswad to ask him
about it. Thereupon, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him,
replied: "Let him wash his penis and
perform ablution (after it)".

َّ
 فاستحييت أن أسأل رسول،كنت رجال مذاء
، ملاكن ابنته مين-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

 يغسل: فقال،فأمرت املقداد بن األسود فسأهل
 ويتوضأ،ذكره

**

854. Hadith:

: احلديث.854

ُ
ُ ((ك
نت
: قال-ريض اهلل عنه- عن يلع بن أيب طالب
َ َ َ ُ َْ َْ َ َ ُ ا َ د
رجَل مذ ا
صىل- يت أن أسأل رسول اهلل
 فاستحي,اء
َ
َ  فَأمرت الم, ل َم َاكن ابنَته م ِّين-اهلل عليه وسلم
قداد بن
ِ ِِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ
َْ
َََ د
َ
.)) ويتوضأ, يغ ِسل ذكره: فقال,األسود ف َسأهل
َ َ
َ د
: وملسلم.))وتوضأ
 ((اغسل ذك َرك:وللبخاري
َ
ْ
َ د
.))((ت َوضأ وان َضح ف ْر َجك

‘Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him, said:
"I used to experience frequent discharge of preejaculatory fluid and I was too shy to ask Allah's
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon
him, about it given the fact that his daughter was my
wife. So I asked Al-Miqdaad ibn al-Aswad to ask him
about it. Thereupon, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, replied: 'Let him wash his
penis and perform ablution (after it).'" According to AlBukhari's narration of the Hadith: "Wash your penis and
perform ablution." According to Muslim: "Perform
ablution and sprinkle water over your penis".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ا
ْ
‘Ali, may Allah be pleased with him), said: "I used to ،املذي
كثري
رجَل
 كنت:-ريض اهلل عنه- يقول يلع
ِ
frequently experience discharge of pre-ejaculatory
ُ د
وكنت أغتسل منه حىت شق يلع الغسل؛ ألين ظننت
**

fluid, and I would take a ritual bath because of this until
it became so hard for me. I thought that the ruling was ، فأردت أن أتأكد من حكمه،حكمه حكم املين
the same as that of the seminal fluid. I wanted to make
،-صىل اهلل عليه وسلم- وأردت أن أسأل انليب
sure of the ruling regarding this. So I wanted to ask the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  وابنته،ولكن لكون هذه املسألة تتعلق بالفروج
ُ
but since this issue is related to the private parts and ريض اهلل- فأمرت املقداد
، استحييت من سؤاهل،حتيت
his daughter was my wife, I felt shy to ask him about it.
So I asked Al-Miqdaad ibn al-Aswad to ask him about  إذا خرج منه املذي: فسأهل فقال، أن يسأهل-عنه
َ َ
it. Al-Miqdaad asked him, and he replied: 'If he فليغسل ذك َر ُه حىت يتقلص اخلارج انلاشئ من
discharges pre-ejaculatory fluid, then he should wash
ا
،السبيلني
أحد
من
ا
خارج
 ويتوضأ لكونه،احلرارة
his penis by sprinkling water over it so that the fluid
which emanates out of the heat would cease to flow. -  فيكون،واخلارج من أحدهما من نواقض الوضوء
Then he should perform ablution because this fluid has  قد أرشد السائل بهذا اجلواب-صىل اهلل عليه وسلم
come out of one of the two body outlets, and whatever
.إىل أمر رشيع وأمر طيب
comes out of them invalidates one's ablution.'" So the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
guided the questioner to a religious ruling and a medical
procedure.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات:اتلصنيف
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها ابلخاري .الرواية اثلاثلة :رواها مسلم.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

د
اء  :كثري َ
مذ ا
المذي ،وهو خروج يشء لزج من اذلكر عند هيجان الشهوة وقبل اجلماع.
•
ْ
َ
• انضح  :اغسل.
َ
• استحييت  :خ ِجلت.
َ
د
• ل ِ َماكن ابنته ِم ِّين  :أي أن العلة والسبب من استحيائه من سؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ماكن ابنة انليب -صىل اهلل اعيه وسلم منه-؛ ألنها
زوجته ،واملذي يتعلق بأمر الشهوة فاستحيا أن يسأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عما يتعلق بذلك.
• ابنته  :فاطمة -ريض اهلل عنها ،-صغرى بنات انليب -صىل اهلل عيه وسلم ،-ودلت يف اإلسَلم ،وقيل :قبل ابلعثة ،تزوجها يلع ريض اهلل عنها يف
السنة اثلانية بعد غزوة بدر ،فودلت هل ثَلثة أبناء وثَلث بنات ،توفيت ريض اهلل عنها باملدينة انلبوية سنة(11ه) ،وهلا أربع وعرشون سنة.
َ َ
• َ
فرجك  :ذكرك.
د
• يتوضأ  :يغسل الوجه ،ثم ايلدين إىل املرفقني ،ثم يمسح الرأس واألذنني ،ثم يغسل الرجلني إىل الكعبني.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-؛ حيث لم يمنعه احلياء من ترك السؤال بواسطة.
 .2جواز االستنابة يف االستفتاء.
 .3يستحسن للزوج أال يذكر ما يتعلق باالستمتاع باملرأة حبرضة األصهار.
 .4جواز إخبار اإلنسان عن نفسه بما يستيح منه للمصلحة.
َ
ذي ،ووجوب غسله.
َ .5ناسة الم ِ
 .6أن خروج املذي من نواقض الوضوء ،ألنه خارج من أحد السبيلني.
 .7وجوب غسل اذلكر ،وقد ورد يف بعض األحاديث" :وغسل األنثيني".
 .8أنه ال يوجب غسل ابلدن من خروج املذي.
 .9أنه ال يكيف يف إزالة املذي االستجمار باحلجارة اكبلول ،بل البد من املاء.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،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 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)3348( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I was with Sa‘eed ibn Jubayr when he said:
"Who among you saw a shooting star last
night?" I said: "It was I." Then I said: "In
fact, I was not (busy) in prayer, but I was
stung by a scorpion".

 أيكم رأى:كنت عند سعيد بن جبري فقال

 ثم، أنا:الكوكب اذلي انقض ابلارحة؟ فقلت

. ولكين دلغت، أما إين لم أكن يف صالة:قلت
**

855. Hadith:

: احلديث.855

ُ :عن ُحصني بن عبد الرمحن قال
Husayn ibn ‘Abdur-Rahmaan reported: "I was with كنت عند سعيد بن
Sa‘eed ibn Jubayr when he said: 'Who among you saw َ د
 أيكم رأى الكوكب اذلي انقض:ُجبري فقال
a shooting star last night?' I said: 'It was I.' Then I said:
'In fact, I was not (busy) in prayer, but I was stung by a
scorpion (and that is the reason why I was awake and
had a glimpse of the shooting star).' He said: 'Then
what did you do?' I said: 'I performed Ruqyah (healing
through Qur’an recitation and supplication).' He said:
'What urged you to do this?' I said: 'I did it in compliance
with a Hadith which Ash-Sha‘bi narrated to us.' Sa‘eed
said: 'What did Ash-Sha‘bi narrate to you?' I said: 'He
narrated that Buraydah ibn al-Husayb al-Aslami said:
‘Ruqyah is of no avail except in case of the (evil
influence) of an eye or the sting of a scorpion.’' He said:
'The one who acted according to what he heard (from
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him) acted rightly, but Ibn ‘Abbaas narrated to us from
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, that he said: ‘The nations were
presented before me, and I saw a Prophet and a small
group (of his followers) along with him, another
(Prophet) and one or two persons (along with him), and
(yet another) Prophet having no one with him. When a
very large group was brought to me, I thought it to be
my Ummah (nation). Then it was said to me: 'It is Moses
and his nation. You should look at the horizon,' and I
saw a very huge group. It was again said to me: 'See
the other side of the horizon,' and there was (also) a
very huge group. It was said to me: 'This is your
Ummah,' and among them, there were seventy
thousand people who will enter Paradise without being
called to account and without (suffering) any torment.’
He then stood up and went to his house. Then the
people began to talk about the people who would be
admitted to Paradise without judgement and without
(suffering) any torment. Some of them said: ‘They may
be those who (have had the good fortune of living) in
the company of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him,’ and some of them
said: ‘Perhaps they are those who were born in Islam
and did not associate anything with Allah.’ Some
people mentioned other things. Thereupon the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
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ُ  ثم، أنا:فقلت
ُ
، أما إين لم أكن يف صَلة:قلت
ابلارحة؟
ْ ُ
َ
ُ
ُ
: قال، ارتقيت: فما صنعت؟ قلت: قال،ولكين دلغت
َد
َ َ فما
، حديث حدثناه الشعيب:محلك ىلع ذلك؟ قلت
َد
ُ
قلت حدثنا عن بريدة بن
 وما حدثكم؟:قال
َ ُ  "ال ُرقْية إال من َع ْني أو:احلُصيب أنه قال
: قال،"محة
ِ
َ قد
 ولكن حدثنا ابن،أحسن َمن انتَه إىل ما سمع

: أنه قال-صىل اهلل عليه وسلم- عباس عن انليب
ُ
ُ
ُ
فرأيت انليب ومعه د
"عرضت د
الرهط وانليب
،يلع األمم
 إذ، وانليب وليس معه أحد،ومعه الرجل والرجَلن
فظننت أنهم د
ُ
 هذا: فقيل يل،أميت
ُرفع يل سواد عظيم
ُ
 هذه: فقيل يل،فنظرت فإذا سواد عظيم
،موَس وقومه

د
 ومعهم سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري،أمتك
ْ
 فخاض، ثم نهض فدخل مزنهل،حساب وال عذاب
صحبوا
ِ  فلعلهم اذلين:انلاس يف أوئلك؛ فقال بعضهم

: وقال بعضهم-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
،فلعلهم اذلين ُو ِ ُدلوا يف اإلسَلم فلم يرشكوا باهلل شيئا

صىل اهلل-  فخرج عليهم رسول اهلل،وذكروا أشياء
َ
، هم اذلين ال ي َ ْسرتقون: فقال، فأخربوه-عليه وسلم
َ
ْ
 فقام، وىلع ربهم يتولكون، وال يتَ َط دريون،وال يَكتَ ُوون
، ادع اهلل أن جيعلين منهم:ُعاكشة بن ِحم َصن فقال
 ادع اهلل أن: ثم قام جل آخر فقال، أنت منهم:قال
َ
." َس َبقك بها عاكشة: فقال،جيعلين منهم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
be upon him, came out before them and said: ‘What
was that which you were talking about?’ They informed
him of it. He said: ‘They are those persons who neither
ask others to do Ruqyah for them, nor do they
cauterize, and they rely upon their Lord.’ Upon this,
‘Ukkaashah ibn Mihsan stood up and said: ‘Supplicate
Allah for me that He should make me one among them.’
Upon this, he (the Messenger of Allah) said: ‘You are
one among them.’ Then another man stood up and
said: ‘Supplicate Allah that He should make me one
among them.’ Upon this, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: ‘`Ukkaashah
has preceded you"'’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ خيربنا
Husayn ibn ‘Abdur-Rahmaan, may Allah have mercy on  عن حماورة-رمحه اهلل- حصني بن عبد الرمحن
him, informs us about his conversation with Sa‘eed ibn
Jubayr, may Allah have mercy on him, regarding  يف شأن-رمحه اهلل- جرت بينه وبني سعيد بن جبري
ا
Ruqyah (healing through Qur’an recitation and  وذلك أن حصينا دلغته عقرب وارتىق منها،الرقية
supplication). Husayn had been stung by a scorpion
 وملا سأهل سعيد عن ديلله أخربه،بالرقية املرشوعة
and performed the Shariah-approved Ruqyah. After
Sa‘eed asked him about his proof for such practice, so ،حبديث الشعيب اذلي يبيح الرقية من العني والسم
ا
he related the Hadith that he heard from Ash-Sha‘bi حديثا حيبذ
 ولكنه روى هل،فامتدحه سعيد ىلع ذلك
which indicates the permissibility of Ruqyah [to resist]
the evil influence of the evil eye and poison. Sa‘eed, in  هو حديث ابن عباس اذلي يتضمن،ترك الرقية
return, praised him for it, yet, he narrated to him a الصفات األربع اليت من اتصف بها استحق اجلنة بَل
Hadith that recommends leaving it. It is the Hadith
 وعدم، ويه عدم طلب الرقية،حساب وال عذاب
narrated by Ibn ‘Abbaas which includes the four
characteristics of those who will enter Paradise without -  وصدق االعتماد ىلع اهلل، وعدم التشاؤم،االكتواء
account or torment. They do not ask others to perform صىل اهلل عليه-  وملا طلب عاكشة من انليب-تعاىل
Ruqyah for them, do not cauterize, refrain from
believing in bad omens, and rely sincerely upon Allah, ، بأن يدعو هل أن يكون منهم أخربه بأنه معهم-وسلم
the Exalted. ‘Ukkaashah immediately asked the - وملا قام رجل آخر نلفس الغرض تلطف معه انليب
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, ا
ً
to supplicate Allah to include him among them. Another  يف املنع سدا للباب وقطعا-صىل اهلل عليه وسلم
man stood up, asking the same thing, but the Prophet,
.للتسلسل
may Allah's peace and blessings be upon him, gently
told him that it was not possible in order to stop further
requests.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• الكوكب  :انلجم.
د
• انقض  :سقط منه الشهاب.
ْ
• دلغت  :دلغته عقرب -والَّلغ :اللسع -أي أصابته بسمها.

• ارتقيت  :طلبت من يرقيين ،والرقية :قراءة القرآن واألدعية والرشعية ىلع املصاب بمرض وحنوه.
• ما محلك ىلع ذلك؟  :ما سبب فعلك ذلك أو ما ُح دجتك ىلع جواز ذلك؟
• عني  :العني :إصابة العائن َ
غريه بعينه.
• أو ُ َ
محة  :احلمة :سم العقرب وشبهها.
• من انتَه إىل ما سمع  :أخذ بما بلغه من العلم خبَلف من يعمل ىلع جهل أو ال يعمل بما يعلم.
َ
• عرضت يلع األمم  :قيل اكن ذلك يللة اإلرساء ،أي أراه اهلل مثاهلا إذا جاءت يوم القيامة.
• الرهط  :اجلماعة دون العرشة.

• ليس معه أحد  :لم يتبعه من قومه أحد.
ا
• فخاض انلاس يف أوئلك  :تباحث احلارضون واختلفوا يف تعيني السبعني ألفا.
• سواد عظيم  :أشخاص كثريون.

• فظننت أنهم أميت  :لكرثتهم وبعده عنهم فَل يمزي أعيانهم.

• بَل حساب وال عذاب  :ال حياسبون وال يعذبون قبل دخوهلم اجلنة تلحقيقهم اتلوحيد.
• ال يسرتقون  :ال يطلبون من يرقيهم استغناء عن انلاس.

• وال يكتوون  :ال يسألون غريهم أن يكويهم بانلار وال يعاجلون أنفسهم باليك.

• وال يتطريون  :ال يتشاءمون بالطيور وحنوها.
د
• وىلع ربهم يتولكون  :يعتمدون يف مجيع أمورهم عليه ال ىلع غريه ويفوضون أمورهم إيله.
د
• سبقك بها عاكشة  :سبقك إىل إحراز هذه الصفات أو سبقك بالسؤال.
• ال رقية  :ال رقية أنفع وأوىل.

فوائد احلديث:

د
 .1فضيلة السلف ،وأن ما يرونه من اآليات السماوية ال يعدونه اعدة ،بل يعلمون أنه آية من آيات اهلل -تعاىل-.
 .2حرص السلف ىلع اإلخَلص وشدة ابتعادهم عن الرياء.

 .3طلب احلجة ىلع صحة املذهب وعناية السلف بادليلل.

 .4الوقوف عند ادليلل والعمل بالعلم ،وأن من ع ِمل بما بلغه فقد أحسن.
 .5تبليغ العلم بتلطف وحكمة.

 .6إباحة الرقية.

 .7إرشاد من أخذ بيشء مرشوع إىل ما هو أفضل منه.
 .8فضيلة نبينا حممد -صىل د ُ
اَّلل عليه وسلم -حيث ُعرضت عليه األمم.
 .9أن األنبياء متفاوتون يف عدد أتباعهم.
د
 .10أن الواجب اتباع احلق وإن قل أهله.

ا
اتبااع نلبيهم -صىل د ُ
اَّلل عليه وسلم-.
 .11فضيلة هذه األمة وأنهم أكرث األمم
 .12فضيلة حتقيق اتلوحيد وثوابه.

 .13إباحة املناظرة يف العلم واملباحثة يف نصوص الرشع لَلستفادة وإظهار احلق.

 .14عمق علم السلف ملعرفتهم أن املذكورين يف احلديث لم ينالوا هذه املزنلة إال بعمل.
 .15حرص السلف ىلع اخلري واملنافسة ىلع األعمال الصاحلة.

 .16أن ترك الرقية واليك من حتقيق اتلوحيد.
 .17طلب ادلاعء من الفاضل يف حياته.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
د
َ د دُ َ
َ
ُ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -حيث أخرب أن عاكشة بن ِحمصن من السبعني اذلين يدخلون اجلنة بَل حساب وال عذاب فقتل
 .18علم من أعَلم نبوته -صىل
ا
شهيدا يف حروب الردة -ريض اهلل عنه-.
 .19فضيلة عاكشة بن حمصن -ريض اهلل عنه-.
 .20استعمال املعاريض وحسن خلقه -صىل د ُ
اَّلل عليه وسلم -حيث لم يقل للرجل اآلخر :لست منهم.
ا ُ ُّ
فريد.
 .21سد اذلرائع ئلَل يقوم من ليس أهَل

 .22العمل بالكتاب والسنة مقدم ىلع لك مذهب.

 .23إن من أحرز هذه اخلصائل األربع املذكورة يف احلديث فقد حقق اتلوحيد ودخل اجلنة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)،

الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت- .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد،
دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1422 ،ه 2001 -م- .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.

الرقم املوحد)3396( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
I was with the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, then he
urinated, and made ablution and wiped
with wet hand over his leather socks

كنت مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -فبال،
وتوضأ ،ومسح ىلع خفيه

 .856احلديث:

**

856. Hadith:

عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -قالُ « :
كنت Hudhayfah ibn Al-Yamaan, may Allah be pleased with
him, reported, "I was with the Prophet, may Allah's
وتو دضأَ ,
وم َ
مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فبَ َالَ ,
ح
س
peace and blessings be upon him, then he urinated,
ُد
ىلع خفيه».
and made ablution and wiped with wet hand over his
"leather socks.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خيرب حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه -أنه اكن مع Hudhayfah ibn Al-Yamaan, may Allah be pleased with
him, informs us that he was with the Prophet, may
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وذلك يف املدينةAllah's peace and blessings be upon him, in Madinah, ،
فأراد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقيض حاجتهand the Prophet, may Allah's peace and blessings be ،
upon him, wanted to answer the call of nature, so he
فأىت زبالة قوم خلف حائط ،فبال وتوضأ ومسح ىلع
came to a place where garbage was thrown behind a
خفيه ،واكن وضوؤه بعد االستجمار ،أو االستنجاءwall, then he urinated, made ablution and wiped with ،
wet hand over his leather socks. It was his habit to
كما يه اعدته -صىل اهلل عليه وسلم-.
make ablution after answering the call of nature and
cleansing himself with either Istijmaar (cleansing with
clay stone) or Istinjaa' (cleansing with water) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• كنت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي يف صحبته ،واكن ذلك باملدينة.
َ د
• ت َوضأ  :غسل الوجه ،ثم ايلدين إىل املرفقني ،ثم مسح الرأس واألذنني ،ثم غسل الرجلني إىل الكعبني.
ُد
• َ
وم َسح ىلع خفيه  :أمر يده ىلع اخلفني مبلولة باملاء.واخلف :هو ما يلبس ىلع القدم ساترا هلا من جَّل.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية املسح ىلع اخلفني ،ومدة املسح ىلع اخلفني يف السفر ثَلثة أيام بليايلها ،ومدة املسح للمقيم يوم ويللة أي  24ساعة حيسب ابتداؤها
يف السفر أو احلرض ،من املسحة األوىل.

 .2املسح ىلع اخلفني بعد الوضوء من ابلول ،وثبت املسح ىلع اخلفني من لك حدث أصغر يف أحاديث كثرية ،أما احلدث األكرب املوجب للغسل
اكجلنابة فَل يكىف فيه املسح ىلع اخلفني ،بل البد من االغتسال ،أما اجلبرية واجلروح املعصوبة فإنه يمسح عليها من احلدثني األصغر واألكرب،
أما إذا اكن املسح يرضها أو خيىش منه الرضر فَل تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر األعضاء الصحيحة.

 .3مرشوعية املسح ىلع اخلفني يف الوضوء بدال عن غسل الرجلني ،يعد من كمال ادلين اإلسَليم ويَّس رشائعه.
 .4جواز قول اإلنسان للرجل العظيم :إنه بال؛ ألنه فعل اعدي ال يعد ا
نقصا وال عيباا ،بل من كماهل -صىل اهلل عليه وسلم -نقل تفاصيل حياته
حىت قضاء احلاجة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3075( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
How did the Messenger, may Allah's peace
and blessings be upon him, travel (from
`Arafah to Muzdalifah during Hajj)?" He
said: "He would ride at a moderate pace,
but when he saw a gap (in the crowd), he
would hurry to fill it

كيف اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ُ َََ
َ َََ
ُ
سري العنق ،فإذا وجد
ِني دفع؟ قال :اكن ي
يسري ح
َ ْ َ َّ
فج َوة نص

 .857احلديث:

**

857. Hadith:

ُ َُ َُ
ََُْ
ُّ َ ْ
امة بن َزيْ ٍد -وأنا `Urwah ibn Az-Zubayr reported that while he was
ري قال« :سئل أس
عن عروة بن الزب ِ

sitting, `Usamah ibn Zayd was asked: "How did the
جالس -كيف اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon
َ ْ َا
يسري َ َ َ َ
َ ُ َََ
حني دفع؟ قال :اكن يسري العنق ،فإذا وجد فجوة "?)him, travel (from `Arafah to Muzdalifah during Hajj
ُ ِ
َ
He said: "He would ride at a moderate pace, but when
ن دص».
"he saw a gap (in the crowd), he would hurry to fill it.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اكن أُ َس َ
امة بن َزيْ ٍد -رىض اهلل عنهماَ -رديف انليب -
َ ََ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -من َع َرفة إىل ُم ْزد ِلفة .فاكن
أعلم انلاس بسري انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -
فسئل
عن صفته ،فقال :اكن يسري َ
َ
انبساط
العنَق ،وهو:

السري ويَّسه يف زمحة انلاس ،ئلَل يؤذي به ،فإذا وجد
ُ
ف ْر َجة ليس فيها أحد من انلاس حرك دابته ،فأرسع
ا
قليَل؛ لعدم وجود األذية يف اإلرساع حينئذ.

Brief Explanation:
**

Usamah ibn Zayd, may Allah be pleased with him, rode
behind the Messenger, may Allah's peace and
blessings be upon him, on his camel from `Arafah to
Muzdalifah during Hajj. Therefore, he was the most
knowledgeable regarding how he traveled. He said he
would travel in a moderate pace when there was a
crowd, but when he saw a gap in the crowd, he would
increase the speed a bit, since it wouldn't harm anyone
then.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ََ
• دف َع  :سار من َع َرفة إىل مزدلفة.
ا
• َ
رسيعا وال بطيئاا.
العنَ َق  :سري منبسط يتحرك به عنق انلاقة ليس
َ ْ
• الفج َوة  :املاكن املتسع.
َ
• ن دص  :أرسع.

فوائد احلديث:

َ ََ
ََ
 .1كون أُ َس َ
امة بن َزيْ ٍد رديف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-من َع َرفة إىل ُم ْزد ِلفة ،فهو أعلم انلاس بسريه.
 .2مرشوعية ادلفع من َع َرفَ َة بسري فيه انبساط -ال ُ
تباط َؤ فيه ،وال خفةـ ئلَل يؤذي غريه.
 .3مرشوعية اإلرساع حال وجود سعة يف الطريق.

 .4اإلرساع يف مواضع اإلرساع ال ينايف قوهل" :عليكم بالسكينة".
 .5رفق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه.

 .6حرص السلف -ريض اهلل عنهم -ىلع متابعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أفعاهل.

 .7ذكر ما يدل ىلع تأكيد اخلرب؛ لقول عروة " :وأنا جالس".
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .8أن من حسن اتلعلم أن يوجه السؤال إىل أقرب انلاس علما به وإحاطة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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)4539( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
How did the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
wash his head when he was in the state of
Ihraam?

-صىل اهلل عليه وسلم- كيف اكن رسول اهلل
يغسل رأسه وهو حمرم؟

**

858. Hadith:

: احلديث.858

ريض- عن عبد اهلل بن حنني أن عبد اهلل بن عباس
ْ
َ َْ
-ريض اهلل عنهما-  َوال ِم ْس َو ِر بْ ِن خم َر َمة،-اهلل عنهما
َْ
ْ ْ
 يغسل ال ُمح ِر ُم: فقال ابن عباس:ِاختلفا ِباألبْ َواء
ْ
 فأرسلين: قال. ال يغسل رأسه: وقال ال ِم ْس َور.رأسه
-ريض اهلل عنه- ابن عباس إىل أيب أيوب األنصاري
َْْ َْ
ُُْ َ َ
، وهو يسرت بثوب،ني
ِ فوجدته يغتسل بني القرن
ُ فَ َسلد ْم
 أنا عبد اهلل بن: من هذا؟ فقلت: فقال،ت عليه
َْ ُ
 كيف اكن: يسألك، أرسلين إيلك ابن عباس،ني
ٍ حن
 يغسل رأسه وهو-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ َ
ُ
 حىت، ف َطأ َطأ ُه،حم ِر ٌم؟ فوضع أبو أيوب يده ىلع اثلوب
ْ ُاصب
ْ :ب عليه املاء
ُّ  ثم قال إلنسان يَ ُص،بَ َدا يل رأسه
،ب
فَ َص د
 فأقبل بهما، ثم َح در َك رأسه بيديه،ب ىلع رأسه
َْ
-صىل اهلل عليه وسلم-  هكذا رأيته: ثم قال.َوأدبَ َر
َ
 ال: «فقال املسور البن عباس: ويف رواية.»يغتسل
َ َُ
يك ا
.»أبدا
ار
ِ أم

`Abdullah ibn `Abbaas and Al-Miswar ibn Makhramah,
may Allah be pleased with both of them, were at AlAbwaa when they disagreed over a matter. Ibn
`Abbaas said: "The one in the state of Ihraam may
wash his head." Al-Miswar said: "He may not wash his
head." Ibn `Abbaas sent me (the narrator) to Abu
Ayyoob al-Ansaari, may Allah be pleased with him, to
ask him about that. I found him performing Ghusl
between the two posts of a well, screened with a cloth.
I greeted him and he said: "Who is that?" I replied:
"`Abdullah ibn Hunayn. `Abdullah ibn `Abbaas sent me
to ask you how the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to wash his
head while in the state of Ihraam. Abu Ayyoob put his
hand on the cloth and lowered it until I could see his
head, then he said to the person who was pouring out
the water for him: "Pour," and he poured some over his
head. He passed his hands over his head from back to
front then from front to back and said: "I saw the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, washing it like this." Another narration
adds: So Al-Miswar said to Ibn `Abbaas: "I will never
argue with you again".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ْ ْ َ
`Abdullah ibn `Abbaas and Al-Miswar ibn Makhramah, ريض- س َور بْن َخمْ َر َم َة
ِ ِ حتاور عبداهلل بن عباس وال ِم
may Allah be pleased with both of them, were debating
ُ
ُ
whether the one in the state of Ihraam is allowed to  يف الغسل للمحرم هل يغسل املحرم رأسه-اهلل عنهم
wash his head or not. What made it debatable is that if أم ال وموضع الشبهة فيه أنه لو حرك شعر رأسه
ا
one moves the hair on his head, it may cause some of
،ألمكن أن يكون متسببا يف سقوط بعض الشعر
**

the hair to fall. So `Abdullah ibn Hunayn went to Abu
Ayyoob and found him washing himself. He said to Abu
Ayyoob: Ibn `Abbaas sent me to ask you how the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, used to wash himself (while in Ihraam).
Abu Ayyoob said to the one who was pouring the water
for him: "Pour," after he had lowered the cloth that was
screening him until his head was visible, then he moved
his hair with his hands, going from back to front and
from front to back. Then he said: "This is what I saw the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, doing." When `Abdullah ibn Hunayn
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ريض اهلل- فأرسَل عبداهلل بن حنني إىل أيب أيوب

 فقال هل أرسلين إيلك ابن، فوجده يغتسل،-عنه
عليه الصَلة- عباس يسألك كيف اكن رسول اهلل

: فقال لذلي يصب عليه املاء، يغتسل-والسَلم
ْ ُاصب
 حىت بدا، بعد أن طأطأ اثلوب اذلي يسرته.ب
: ثم قال، فأقبل بهما وأدبر، ثم حرك رأسه بيديه،رأسه

. يفعل-صىل اهلل عليه وسلم- هكذا رأيت رسول اهلل
فلما جاء الرسول وأخربهما بتصويب ما رآه عبد اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ْ

بن عباس -واكنوا يطلبون احلق ،-رجع الم ْ
س َو ُر -ريض informed them (Ibn `Abbaas and Al-Miswar) that
ِ
`Abdullah ibn `Abbaas was right- as the Companions
ُاهلل عنه ،-ا واعرتف بالفضل لصاحبه ،فقال :ال always sought to know what the correct thing to do is-
َ َ
Al-Miswar, may Allah be pleased with him, recanted
اريك أبدا.
أم ِ
and admitted the virtue of his companion, saying: "I will
"never argue with you again.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > االجتهاد واتلقليد
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:

• األب ْ َواء  :موضع بني مكة واملدينة ،يسىم اآلن" :اخلريبة".
َ َ
• القرنان  :العمودان الذلان تشد فيهما اخلشبة ،اليت تعلق عليها بكرة ابلرئ.
• َط َ
أطأه  :أي :أنزل اثلوب اذلي يسرته حىت أظهر لعبداهلل بن حنني رأسه.
• أقبل بهما  :أي :بيديه ،بدأ بهما من مقدم رأسه.
• أدبر  :ردهما من مؤخره إىل مقدمه.
َُ َ
اريك  :أجادلك.
• أم ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز غسل املحرم رأسه ،وحتريكه بيديه.
ا
 .2جواز إمرار ايلد ىلع شعر الرأس بالغسل إذا لم ينتف شعرا ،ويسقطه.
 .3جواز املناظرة يف املسائل الرشعية إلظهار احلق.
 .4قبول خرب الواحد يف املسائل ادلينية ،وأن العمل به سائغ شائع عند الصحابة.
 .5الرجوع إىل انلصوص الرشعية عند االختَلف ،وترك االجتهاد والقياس عندها.
 .6جواز توكيل اثلقة يف السؤال عن العلم وقبول خربه فيه.
َُ
ِ .7علم ابن عباس السابق باحلكم الرشيع وهلذا جاء السؤال :كيف اكن يغسل رأسه ولم يقل :هل اكن يغسل رأسه.
 .8جواز إلقاء السَلم ىلع املتطهر يف وضوء أو غسل ،وحمادثته عند احلاجة.
 .9جواز االغتسال أمام انلاس ،إذا اكن مستور العورة.
 .10استحباب التسرت وقت الغسل ،فإن خاف من ينظر إيله وجب السرت.
 .11جواز االستعانة يف الطهارة بالغري.
 .12أن األوىل تسمية الرجل نفسه ملن قال هل من أنت؟
 .13سلوك طريق اتلعليم بالفعل؛ ألنه أقرب للفهم وأرسخ يف اذلهن.
 .14االعرتاف للفاضل بفضله.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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How can you (keep your wife) when she
(the slave-woman) has claimed that she
?suckled both of you

كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟

 .859احلديث:

**

859. Hadith:

ا
عن عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أنه `Uqbah ibn Al-Haarith, may Allah be pleased with him,
reported that he had married Umm Yahya bint Abi
تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب ،فجاءت أَ َ
سوداء،
ة
م
Ihaab. Then a black slave-woman came and said: "I
فقالت :قد أرضعتكما ،فذكرت ذلك للنيب -صىل اهلل suckled you both." I mentioned that to the Prophet, may
عليه وسلم .-قال :فأعرض عين .قالَ :فتَنَ دحيْ ُ
ت Allah's peace and blessings be upon him, who turned
his face aside. So I went to the other side and told him
فذكرت ذلك هل .قال :كيف وقد زعمت أن قد )about it (again). He said: "How can you (keep your wife
when she (the slave-woman) has claimed that she
أرضعتكما؟!».
?!"suckled both of you

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

د
تزوج عقبة بن احلارث أم حيىي بنت أيب إهاب ‘`Uqbah ibn Al-Haarith married Umm Yahya bint Abi
Ihab, then a black slave-woman came and told him that
فجاءت أمة سوداء فأخربته أنها قد أرضعته وأرضعت she had nursed him and his wife, and that they are thus
زوجه ،وأنهما أخوان من الرضاعة .فذكر للنيب -صىل siblings through nursing. He reported her statement to
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
اهلل عليه وسلم -قوهلا ،وأنها اكذبة يف دعواها .فقال
him, and said that she was lying. The Prophet, may
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -منكرا عليه رغبته يف Allah's peace and blessings be upon him, rebuked him
ابلقاء معها ،مع شهادة هذه األمة :-كيف لك بذلكfor his wish to keep his wife despite the testimony of ،
that slave-woman, saying to him: How can you do that
وقد قالت هذه املرأة ما قالت ،وشهدت بما علمت؟after the woman has given her statement and testified .
?what she knew
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أم حيىي  :صحابية اسمها "زينب" كما يف سنن النسايئ.
• كيف  :تصنع بها.

• وقد زعمت  :املرأة السوداء.

فوائد احلديث:
 .1أنه إذا ثبت الرضاع املحرم بني الزوجني ،انفسخ نكاحهما.
 .2أن الرضاع يثبت ،وترتتب أحاكمه بشهادة امرأة واحدة
 .3وفيه إثبات القاعدة الرشعية العامة ويه( :يثبت تبعا ماال يثبت استقَلال) ،ووجهه أن شهادة املرأة ال تكيف يف فسخ انلاكح ويف الطَلق ،فإذا
شهدت بالرضاع ،ثبت حكمه ،فيثبت فسخ انلاكح تبعا هل.
ْ ا
 .4قبول شهادة الرقيق إذا اكن َعدال ،لقوهل" :أمة" وال بد يف الشهود ُكهم من العدالة ،وانتفاء اتلهمة.
ا
ِّ
 .5أن وطء الشبهة ال يوجب شيئا ،وصاحبه معذور عن َحد ادلنيا وعذاب اآلخرة ،ألن العلم رشط يف إقامة احلدود ،ووعيد اهلل ىلع العامدين.
 .6جواز إعراض املفيت يلنبه املستفيت ىلع أن احلكم فيما سأهل الكف عنه.
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 .7جواز تكرار السؤال ملن لم يفهم املراد.

 .8ينبِغ حفظ الرضاع وضبطه ،يف حينه ،وكتابته.فيحفظ من رضع منه ودله ،ومن شاركه يف الرضاع ،ومن رضع من بلنه ،ويبني مقدار الرضاع،
ووقته ،حىت ال تقع املشالكت بعد انلاكح ،فيحصل اتلفرق وانلدم ،وتشتت األوالد ،واألسف ىلع املايض ،وغري ذلك من املفاسد الكثرية.

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
العَلم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حَلق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - ،خَلصة
الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريمِّل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه1992 -

الرقم املوحد)5861( :
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ُ لَتُ َس ُّو َّن صفوفَكم أو ْلخال َِف َّن
اهلل بني
ُ
ُوجوهِكم

Straighten your rows, or Allah will cause
dissension amongst you.
**

860. Hadith:

: احلديث.860

ا
An-Nu`maan ibn Basheer, may Allah be pleased with : مرفواع-ريض اهلل عنه- عن انلعمان بن بشري
َ َ َ
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
ُ
ُ َ ُ َُ د
.»«لت َس ُّون ُصفوفكم أو يلُخا ِلف دن اهلل بني ُو ُجو ِهكم
blessings be upon him, said: "Straighten your rows or
Allah will cause dissension amongst you.'' In another
narration: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to straighten our rows,
as if he was straightening arrows, until he saw that we
had learned it from him. One day he came out, stood
for prayer and was about to say 'Allahu Akbar' (to start
the prayer) when he saw a man whose chest was
bulging out from the row. So he said: 'Slaves of Allah,
either you straighten your rows or Allah will cause
dissension amongst you" '.

-صىل اهلل عليه وسلم-  «اكن رسول اهلل:ويف رواية
َ ُ ُ ِّ َ ُ
 د، حىت َكأَ دن َما ي ُ َس ِّوي بها الق َداح،وفنَا
حىت
يسوي صف
ِ
َ
ْ َ
ُ َ َْ َ َ
 ثم َخ َرج ا،نه
 د،يوما َف َقام
َحىت
إِذا رأى أن قد عقلنا ع
ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ ُ ا
َ
ُ َل بَا ِدياا َص
: فقال،در ُه
 فرأى رج،إِذا اكد أن يكرب
َ ُ ُ َ ُ َ ُّ د
َ َ َ
َ
ُ وف
كم أو يلُخا ِلف دن اهلل بني
 لتسون صف،ِعبَاد اهلل
ُ ُو ُجوه
.»كم
ِ

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

د
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  أنده إن لم تعدل الصفوف-صىل اهلل عليه وسلم- أكد
him, emphasized that if the rows are not straightened
د
فليخالفن اهلل بني وجوه اذلين اعوجت
وتسوى
**

in the prayer, Allah will cause dissension amongst the
worshippers, thus making them turn their faces away
from each other. This occurs when some of them step
forward and leave gaps in the rows. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, used to teach
his companions with his words and actions. He
straightened them with his hands until he thought that
they had learned. Then in a prayer, he saw one of his
companions with his chest sticking out from the row.
This made him angry and he said: ''Straighten your
rows, or Allah will cause dissension amongst you.''

 وذلك بأنه حينما يتقدم،صفوفهم فلم يعدلوها
 ويرتكون الفرجات،بعضهم ىلع بعض يف الصف

 يعلم أصحابه-صىل اهلل عليه وسلم-  واكن.بينهم
 حىت ظن، فظل يقيمهم بيده،بالقول ويهذبهم بالفعل

 ويف، أنهم قد عرفوا وفهموا-صىل اهلل عليه وسلمإحدى الصلوات رأى واحدا من الصحابة قد بدا

صىل اهلل-  فغضب،صدره يف الصف من بني أصحابه

 وقال "لتسون صفوفكم أو يلخالفن-عليه وسلم
".اهلل بني وجوهكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم اإلمام واملأموم:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم املساجد
. رواها مسلم: والرواية اثلانية. متفق عليها: الرواية األوىل:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما- انلعمان بن بشري:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ َ ُ َُ د
ُد
.لتسون
 واهلل: واملعىن، الَلم للقسم: • لت َس ُّون ُصفوفكم
َ َ َْ
ُ خال َف دن د
. يلوقعن اخلَلف: اَّلل
ِ ُ• أو يل
ُ
َ َ• ب
. بني وجهات نظركم؛ فيكون للك وجهة وتتفرقوا: ني ُو ُجو ِهكم
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ُ َ
• ي ُ َس ِّوي ُصفوفنَا  :يقوم بتسويتها ،وكيفية ذلك :بمسح املناكب ،وحيصل ذلك بتفقد صفوف املصلني من ناحية إىل ناحية مع مسح اإلمام لصدور
املصلني ومناكبهم.
َ َد
• َح دىت كأن َما  :تسويته تبلغ إىل ما يشبه هذه الغاية.
• الْق َد َ
اح " :القداح" :سهام اخلشب حني تنحت وتربى ،ويبالغ يف تسويتها وتعديلها ،يعىن أنهم يكونون -يف اعتداهلم واستوائهم -ىلع نسق
ِ
واحد.
ََ ْ
• عقلنَا  :أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية.
َ َ
• اكد  :قارب.
• فقام  :وقف يف ماكن صَلته.
• بَادياا َص ْد ُر ُه  :ا
ا
وظاهرا عن الصف.
بارزا
ِ
• أو  :للتقسيم ،أي أن أحد األمرين الزم ،فَل خيلو احلال من أحدهما.
َ
• َرأى  :أبرص.
َ َ د
ا
تذكريا هلم؛ يللزتموا بما تقتضيه العبودية.
اَّلل  :ناداهم بهذا الوصف
• ِعباد ِ

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من لك ما يوقع اتلباغض واتلنافر.
 .2ظاهر احلديث ،وجوب تعديل الصفوف ،وحتريم تعوجيها ،للوعيد الشديد.
 .3شدة اهتمامه -صىل اهلل عليه وسلم -بإقامة الصفوف ،فقد اكن يتوىل تعديلها بيده الكريمة وهذا يدل ىلع أن تسوية الصفوف من وظيفة
اإلمام.

 .4اجلزاء من جنس العمل ،فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل خمالفة صفوفهم.

 .5غضب انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اختَلف الصف ،فيقتيض احلذر من ذلك.

 .6جواز الكم اإلمام فيما بني اإلقامة والصَلة ملا يعرض من احلاجة.
ُ ِّ د َ د
حىت يَتأكد من تأديته ملهامه يف تسوية صفوف املأمومني.
 .7يتحتَدم ىلع اإلمام أن ال يكرب

املصادر واملراجع:

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

 .861احلديث:

The best Jihaad for you (women) is an
accepted Hajj.
**

861. Hadith:

َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قُ ُ
لت :يا َر ُسول 'Aaishah, may Allah be pleased with her, reported, "I
ُ
َ
said: ‘O Messenger of Allah, we consider Jihaad as the
َ
َ
فقال:
د؟
ه
ا
َن
اهلل ،ن َرى اجلهاد أفضل العمل ،أفَل
ِ
best deed. Should we not perform Jihaad?’ He said:
ُ
َ ُ
أفضل اجلهاد :ي
حج مربور».
«لك دن
‘The best Jihad for you (women) is an accepted Hajj"’.
ِ
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
اعئشة َ -
والنساء
ريض اهلل عنها-
اكنت أم املؤمنني
ا
د
معها يعتقدن أن أفضل األعمال وأكرثها أجرا اجلهاد
َ
يف سبيل اهلل ومقاتلة األعداء ،فأرش َد ُه دن -عليه
الصَلة والسَلم-

القتال ،وهو احلج
ا
ٌ
جهادا ألنه جهاد

ابلدن.

Brief Explanation:
**

The Mother of the Believers, ‘Aaishah, may Allah be
pleased with her, and the women with her believed that
the best of deeds and the most abundant in terms of
reward is fighting in the cause of Allah against the
enemies of Islam. So the Prophet, may Allah’s peace
إىل جها ٍد أفضل يف حقهن من
and blessings be upon him, guided them to a better
ُّ
اذلي ال إثم خيالطهُ ،س ِّ َ
يم احلج deed for women; Hajj Mabrur, a pilgrimage free of all
ٌ
sins.
للنفس ،وفيه بذل للمال وطاقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

َ
• نرى  :نعتقد.

• لكن  :األرجح يف ضبطها أن تكون بضم الاكف ىلع أنها خطاب للنسوة ،واملعىن أي اذلي يناسبكن احلج املربور.
• مربور  :املقبول اذلي ال خيالطه يشء من اإلثم.

فوائد احلديث:

د
أن د
احلج ِم ْن أفضل اجلهاد وأنه من سبيل اهلل -تعاىل-.
.1
ُ
ُّ ِّ
 .2احلج للنساء أفضل من اجلهاد.
ُ
د
 .3أن األعمال تتفاضل وتتفاوت حبسب العامل.

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 اهلَليل ،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 - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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َ
َ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ َ ُ ْ َ
لك بها يوم القيامة سبعمائ ِة ناقة لكها َمطومة

You will have seven hundred she-camels in
return on the Day of Judgment, all of which
haltered
**

862. Hadith:

: احلديث.862

 جاء رجل إىل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب مسعود
َ  بناقة َخمْ ُط-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
: فقال،وم ٍة
صىل اهلل عليه-  فقال رسول اهلل،هذه يف سبيل اهلل

Abu Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported:
"A man brought a haltered she-camel to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, and
said: 'This is for the sake of Allah.' The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: 'You will have seven hundred she-camels in return
on the Day of Judgment, all of which haltered'"

 «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ُكها:-وسلم
َ َخمْ ُط
».وم ٍة
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

"A man brought a haltered she-camel to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him," i.e. a
camel with a rope strapped to its head, close to the
bridle that the camel is led with. "And said: This is for
the sake of Allah," i.e. I donate this camel for Jihad in
the cause of Allah, to be used in battles. So the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "You will have seven hundred she-camels in
return ..." because Allah, Exalted, multiplies the good
deeds ten times up to seven hundred times, and much
much more. Allah the Almighty says: {The likeness of
those who spend their wealth in the Way of Allah, is as
the likeness of a grain of corn; it grows seven ears, and
each ear has a hundred grains. Allah gives manifold
increase to whom He wills. And Allah is Ample-giving
and Knowing} [Surat-ul-Baqarah: 261] "All of which
haltered", i.e. the benefit of the halter is that the owner
of the camel can have control over it, and this is part of
the good reward. So, just as this man came to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
with his camel wearing its halter, Allah rewarded him
with seven hundred camels, all wearing halters as well,
to do whatever he wishes with them. This is, indeed, an
appropriate recompense.

 بناقة-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
ٌ َ َُْ
ْ
ٌ
 وهو قريب من الزمام، أي َمش ُدودة ِحبَبل،ومة
خمط
ُّ َ ُ
 هذه يف، يا رسول اهلل: فقال الرجل،اليت تشد به انلاقة
َ
-تعاىل-  أي أوقفها يف اجلهاد يف سبيل اهلل،يل اهلل
ِ س ِب
 "لك بها:-صىل هلل عليه وسلم-  فقال هل. للغزو بها،
َ َ
 يُضاعف-تعاىل- َسبْ ُعمائ ِة ناقة "؛ وذلك ألن اهلل
ْ
احلسنة بعرش أمثاهلا إىل َسبعمائة ِضعف إىل أض َعاف
ََ
(مثل اذلين ينفقون
:-تعاىل-  كما يف قوهل،كثرية
َ َ
أمواهلم يف سبيل اهلل كمث ِل حبة أنبتت سبع سنابل يف
لك سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف ملن يشاء واهلل
ٌ َ ُ ْ َ َ ُّ ُ
ومة " فائدة
 "ُكها خمط: قوهل.]261:واسع عليم)[ابلقرة
 زيادة تمكن صاحبها من أن يعمل بها ما:خلطام
ِ ا

 فكما أن هذا الرجل جاء، وهذا من حسن اجلزاء،أراد
ٌ ْ
 َمش ُدود-صىل اهلل عليه وسلم- بناقته إىل انليب
ٌ ْ
 جزاه اهلل بسبعمائة ناقة ُكها َمش ُدود،خلطام
ِ عليها با
خلطام؛ ويلعلم من ينفق يف ادلنيا أن لك زيادة
ِ عليها با

 واخلطام هل قيمة ومجال وزيادة يف،يقدمها سيحزى بها

.انلاقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
- ريض اهلل عنه-  أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. جيعل ىلع خطمه أي مقدم أنفه وفمه، احلبل اذلي يقاد به ابلعري: هو، اخلطام: • خمطومة
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• القيامة  :هو ايلوم اآلخر اذلي حتاسب فيه اخلَلئق ،وسيم يوم القيامة بايلوم اآلخر؛ ألنه ال يوم بعده.
• سبيل اهلل  :هو اجلهاد إذا أطلق يف انلصوص.

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب باتلربع بما يستعان به ىلع القتال من فرس أو ناقة أو غري ذلك.
 .2انلفقة يف سبيل اهلل -تعاىل -تضاعف إىل سبعمائة ضعف.
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 اهلَليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .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 /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية - .1392 ،ديلل
َ
َ ُ ُْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم عياض بن موَس ايلحصيب
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عَلن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوتِ - .إكمال
ْ
السبيت ،املحقق :ادلكتور حي َىي إِ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م - .سبل السَلم -الصنعاين-
انلارش :دار احلديث.
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َْ
ُ َ َْ ْ َ
ُ َْ َْ
ُ ََْْ ْ َ
،ل ِو استقبلت من أم ِري ما استدب ْرت؛ ما أهديت
َْ ََْ َْ
ولوال أن ميع الهد َي ألحللت

If I had formerly known what I came to
know lately, I would not have brought the
sacrificial animal with me. Had there been
no sacrificial animal with me, I would have
ended my state of lhraam.
**

863. Hadith:

: احلديث.863

ََد
 «أهل: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ُّ
 وليس، وأصحابُه باحلج-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ْ َ
-صىل اهلل عليه وسلم- مع أحد منهم هد ٌي غري انليب

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and his Companions assumed
Ihraam for Hajj, and none except the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and Talhah
had sacrificial animals. `Ali, may Allah be pleased with
him, arrived from Yemen and said: 'I have assumed
Ihraam for what the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, had assumed Ihraam for.' The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
ordered his Companions to perform `Umrah and make
Tawaaf then shorten their hair and end their lhraam
except those who had sacrificial animals with them.
They said: 'How can we proceed to Mina (for Hajj) when
our penises are dripping with semen?' When that
reached the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, he said: 'If I had formerly known what I
came to know lately, I would not have brought the
sacrificial animal with me. Had there been no sacrificial
animal with me, I would have ended my state of
lhraam.' And `A'ishah got her menses, so she
performed all the rituals of Hajj except Tawaaf around
the Ka`bah, and when she became purified (from her
menses) and performed Tawaaf she said: 'O
Messenger of Allah ! You are all returning with Hajj and
`Umrah while I am returning with Hajj only?' So the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
ordered (her brother) `Abdur-Rahman ibn Abu Bakr to
accompany her to Tan`eem and she performed `Umrah
after Hajj".

: فقال. من ايلمن-ريض اهلل عنه-  وقدم يلع،وطلحة
ََد
ُ ْأَ ْهلَل
 فأمر-صىل اهلل عليه وسلم- ت بما أهل به انليب

 أن جيعلوها: أصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُّ َ
ُ ِّ  فيطوفوا ثم ُي َق،عمرة
 إال من اكن معه،وحيلوا
ِ رصوا
َ
َ َ
َْ َ
ْ َ
 ننطلق إىل ِم اىن َوذك ُر أ َح ِدنا يق ُط ُر؟: فقالوا،الهدي
َ
 ل ِو: فقال- صىل اهلل عليه وسلم- فبلغ ذلك انليب
ُ استَ ْدبَ ْر
ْ ت من أَ ْمري َما
ْ
ُ ْت ؛ ما أَ ْه َدي
ُ ْاستَ ْقبَل
 ولوال، ت
ِ
َ
َ َ ََ
ْ َ َ ْ َ
ْ ك
ُ ْحلَل
ت
 فنس. وحاضت اعئشة.ت
أن ميع الهدي أل
ْ
َ
َ
 فلما َط ُهرت. غري أنها لم ت ُطف بابليت،اسك ُكها
ِ املن
َ ُ َْ
 تن َط ِلقون حبج، يا رسول اهلل:وطافت بابليت قالت
: وأنطلق حبج؟ فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر،وعمرة
ْد
.» فاعتمرت بعد احلج، يم
ِ أن خيرج معها إىل اتلن ِع

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of
them, describes the Hajj of the Prophet, may Allah’s
peace and blessing be upon him, saying that he and his
Companions assumed Ihraam for Hajj. None of them
brought sacrificial animals except the Prophet and
Talhah ibn `Ubaydullah. `Ali ibn Abi Talib was in
Yemen, so he came for Hajj, and out of his profound
religious understanding, he assumed his Ihraam and
made his intention for Ihraam the same as that of the
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َ يصف جابر بن عبد اهلل
ريض اهلل عنهما حجة انليب
ُّ
 ولم،صىل اهلل عليه وسلم بأنه وأصحابه أهلوا باحلج
ْ ْ
ٌ
ي َ ُسق أحد منهم ال َهد َي إال انليب صىل اهلل عليه وسلم
َ
 واكن يلع بن أيب،ريض اهلل عنه
وطلحة بن عبيد اهلل
َ
 ومن فقهه، فقدم،ريض اهلل عنه يف ايلمن
طالب
د
أحرم وعلق إحرامه بإحرام انليب صىل اهلل عليه

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.  أمرهم انليب صىل اهلل عليه، فلما قدموا مكة.وسلم
When they reached Makkah, the Prophet, may Allah's
وسلم أن يفسخوا إحرامهم من احلج إىل
peace and blessings be upon him, ordered them to ،العمرة
ُّ ُ
dissolve their Ihraam for Hajj and make it for `Umrah, وحيلوا
ِ  ثم يقرصوا،ويكون طوافهم وسعيهم للعمرة
and make their Tawaaf and Sa`y for `Umrah, then
 أما. هذا يف حق من لم يسق اهلدي.اتلحلل الاكمل
shorten their hair and end their Ihraam. This was for
those who did not bring a sacrificial animal. As for the -  ومنهم انليب صىل اهلل عليه وسلم فبقوا- من ساقه
ُ
ones who brought a sacrificial animal with them –and  فقال اذلين أ ِم ُروا. ىلع إحرامهم-بعد طوافهم وسعيهم
the Prophet was one of them– they had to keep their
Ihraam after making Tawaaf and Sa`y. The ones who :-متعجبني ومستعظمني- بفسخ حجهم إىل عمرة
were ordered to alter their Ihraam from Hajj to `Umrah كيف نتحلل وَنامع أهلنا ثم ننطلق إىل " ِمىن" ُم ِهلني
said out of astonishment and their sense of the
 فبلغ د. وحنن حديثو عهد بذلك؟،باحلج
انليب صىل اهلل
seriousness of the matter: How can we end our Ihraam
َ َ
and have sexual intercourse with our wives then head ،عليه وسلم مقاتلهم واستعظام ذلك يف نفوسهم
to Mina for Hajj while we had recently been ritually  لو استقبلت من:فطمأن أنفسهم بما هو احلق وقال
impure (after intercourse). This reached the Prophet,
َ ْ َ ُ ْ ُ
may Allah's peace and blessings be upon him, and the  ما سقت الهدى اذلي منعين من،أمري ما استدبرت
fact that they found it difficult, so he calmed them by  فرضيت أنفسهم. وألحللت معكم،اتلحلل
saying: If I had known what I know now, I wouldn’t have
َ
brought the sacrificial animal that prevented me from  وحاضت اعئشة ا ريض اهلل عنها.واطمأنت قلوبهم
َ ُ
ending my Ihraam like you all have. So they were  فصارت قارنة؛ الن حيضها منعها،ق ْرب دخوهلم مكة
satisfied and reassured by his words. `A'ishah, may
 وفعلت املناسك ُكها غري،من الطواف بابليت
Allah be pleased with her, got her menses when they
approached Makkah, so she became Qaarinah  فلما طهرت وطافت بابليت طواف.الطواف والسيع
(performing Hajj Qiraan), because her menses  إذ اكن أغلب الصحابة، صار يف نفسها يشء،حجها
prevented her from making Tawaaf. She performed all
the Hajj rituals except Tawaaf and Sa`y. Then when she  قد فعلوا-ومنهم أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلمbecame pure after her menses ended, and she made  ويه قد دخلت.أعمال العمرة وحدها وأعمال احلج
Tawaaf for her Hajj, she felt sad because the majority
 تنطلقون حبج، يا رسول اهلل: فقالت.عمرتها يف حجها
of the Companions –including the wives of the
د
Prophet– performed the rituals of `Umrah separately  وأمر أخاها، فطيب خاطرها.وعمرة وأنطلق حبج؟
and the rituals of Hajj while she had to merge her  فاعتمرت بعد،عبد الرمحن أن خيرج معها إىل اتلنعيم
`Umrah with her Hajj. So she said: O Messenger of
.احلج
Allah, you all are leaving after having performed both
Hajj and `Umrah, and I am leaving with Hajj only. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
consoled her and ordered her brother `Abdur-Rahman
to take her to Tan`eem, and she performed `Umrah
after Hajj.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أنواع النسك:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
. متفق عليه:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

ََد
. أحرم: واملراد به هنا، رفع الصوت: أصل اإلهَلل: • أهل
ْ َ
. من إبل أو بقر أو غنم، أي يشء يُهدى إىل احلرم: • هد ٌي
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• أَ ْهلَلْ ُ
ت  :أحرمت.
• ِم َىن  :موضع قرب مكة ،ويقال :بينه وبني مكة املكرمة ثَلثة أميال ،يزنهل احلجاج أيام الترشيق.
• يقطر  :يقطر :يزنل منيا من مجاع أهله.
• استَقبلت َ :ع ُ
لمت من قبل.

• من أمري  :من شأين أو حايل.
• ما أَ ْه َدي ْ ُ
ت  :ما سقت اهلدي.
ََ َ
ك ْ
ت :د
تعبدت .واملناسك :أفعال احلج.
• نس
ََْ ُ َ
• تنط ِلقون  :تذهبون راجعني إىل املدينة.
• طهرت  :نظفت من احليض.

• حبج وعمرة  :أي حج مستقل ،وعمرة مستقلة.
دْ
يم  :موضع ىلع أربعة أميال من مكة يسىم اآلن" :مسجد اعئشة".
• اتلن ِع ِ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية سوق اهلدي.
 .2األفضل ملن حج قارنا أن يسوق معه اهلدي.
َ ْ
الهدي يف حج أو عمرة؛ ألن أكرث الصحابة لم يسقه ،ولكن جيب ىلع املتمتع والقارن هدي ولو بغري سوق.
 .3ال جيب سوق
ْ
َ
د
 .4مرشوعية رفع الصوت باتلل ِبي ِة.
دْ
اتلل ِبيَ ِة.
 .5مرشوعية تعيني النسك يف
 .6جواز تعليق اإلحرام بإحرام الغري.
 .7أن اتلمتع أفضل األنساك؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر به من لم يسق اهلدي.
ا
متمتعا.
 .8مرشوعية فسخ نية احلج إىل العمرة ؛ يلصري
َ ْ
الهدي.
 .9يمنع فسخ نية احلج يف حال سوق
د
د
 .10فقه يلع ريض اهلل عنه ،فإنه حني لم يعرف أي األنساك أفضل ،علقه بإحرام انليب صىل اهلل عليه وسلم.
 .11جواز املبالغة يف الالكم ،الستيضاح احلقائق ،وتبيني األمور.
 .12جواز تمين األمور الفائتة إذا اكنت من مصالح ادلين ،ألنه رغبة يف اخلري ،وندم عليه.
 .13أن اتلقصري من الشعر يف احلج والعمرة عبادة ونسك من املناسك.
 .14أن اتلقصري يف العمرة للمتمتع أفضل ؛ يلتوفر الشعر للحلق يف احلج.
 .15رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم وشفقته بأمته.
 .16جواز قول " :لو" إذا اكن بلفظ اإلخبار.
 .17امتناع الطواف بابليت ىلع احلائض حىت َت ْط ُهرَ.
 .18جواز فعل احلائض أعمال احلج غري الطواف.
 .19أن املرشوع كون السيع بني الصفا واملروة بعد الطواف بابليت.
 .20أن املتمتع إذا لم يتمكن من إكمال العمرة قبل احلج وأدخل احلج عليها  ،جاز هل أن يعتمر بعد احلج.
َ
 .21أن املتمتعة إذا حاضت ولم ت ْط ُه ْر قبل احلج  ،فإنها تدخله ىلع العمرة وتصري قارنة.
 .22أن القارن يكفيه طواف واحد وسيع واحد حلجه وعمرته.
 .23وجوب اإلحرام من احلل يف حق من أراد العمرة وهو يف احلرم.
 .24أن سوق اهلدي مانع من اتلحلل حىت ينحر يوم العيد.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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
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اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خَلصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه 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)4550( :
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َ ْ َ َّ َ ُ
َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
ري
غ
ب
ك
ي
ل
ع
ع
ل
اط
أ
ر
ام
:
ال
ق
و
أ
ال
ج
لو أن ر
ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََُْ َ َ
ْ َ َ َُ َ
إذن ِك؛ فحذفته ِِبَصا ٍة ،ففقأت عينه :ما اكن
َ َْ ُ َ
عليك جناح

 .864احلديث:

If a man – or a person – peeped at you
without your permission and you threw a
pebble at him that gouged out his eye, you
would not be held guilty for that.
**

864. Hadith:

ا
عن أيب ُهريرة -ريض ُ
مرفواع« :لو أن رجَل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
اهلل عنه-
ْ َ َ َ َ ْ َ ُ that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ْ
اطلَ َ
ام َرأا -د
ه
ت
ف
ذ
ح
ف
؛
ك
ن
ذ
إ
بغري
عليك
ع
أو قال:ِ
ِ
upon him, said: "If a man – or a person – peeped at you
َ َ َََْ َ
َُ ٌ
حبصا ٍة ،ففقأت عينه :ما اكن عليك جناح».
without your permission and you threw a pebble at him
that gouged out his eye, you would not be held guilty
for that".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إذا اطلع إنسان

أحد بغري إذنه من وراء بابه ،أو من فوق جداره،
ىلع ٍ

أو غري ذلك ،ففقأ عينه بأن يريم حصاة؛ فتصيب

عينه ،أو أن يطعن عينه حبديدة ،فليس ىلع هذا
ٌ
املتلف ٌ
قصاص؛ ألن انلاظر هو املتعدي
إثم وال
ِ
واجلاين بفعله هذا.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, says that if a person looks at another from behind
a door, from above a wall or something, without his
permission, and yet one gouges out his eye with a
pebble or a skewer, this physical damage will not incur
a sin or retribution on its doer. This is because the
peeper is the aggressor and the one held guilty for
violating the other person's privacy.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السَلم واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ َ َ ْ ُ
حذفتَه َ :ر َميْته.
•ف
َ َ َ ْ َ َ َُْ ْ َ ْ َ
• ففقأت عينه  :أفسدتها وأتلفتها.
• ُجنَ ٌ
اح ٌ :
إثم.

فوائد احلديث:

َ
 .1حتريم ِّ
االطَلع ىلع أحوال انلاس يف منازهلم ،د
ِ
واالستماع إِىل الك ِم ِهم.
وانلظر إيلهم
ِ
ْ
ْ
العضو اذلي د
وط ُح ْر َمة َم ْن َف َع َل َذلك ،وإ ْه َد ُ
ُ .2س ُق ُ
يطلع بِ ِه ىلع أح َوال ِ ِهم.
ار
ِ
ِ
ِ
َ
َد
ابليت أن َي ْف َقأ عينه وليس عليه ٌ
إثم وال قصاص.
 .3أن لصاحب َ ِ
َْ
َ
د َ
َ د
اره.
 .4ظا ِه ُر
ِ
ار ال حيتاج إىل إنذ ِ
احلديث أن صا ِحب ادل ِ
ْ َ ْ
د
ُ ْ
 .5أنده ال يَلْتَحق ب د َ َ َ د
كن دف ُعه اك دنلظر.
انلظ ِر غريه اكلسمع؛ ألنه ال يم ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ُْ َ ُ ََْ ْ َ َْ
ُ
َ
د
َ
د
اظ ِر أن يكون صا ِحب ادلار قد احتاط بِوجود ساتِر.
ني انل ِ
ار ع ِ
 .6يشرتط قبل ِإهد ِ
َ
َُ
ُ ْ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
ََْ
ابلاب وال يقابِل فتحة ابلاب.
ب
ِ
 .7ينب ِِغ لِلمستأ ِذ ِن أن ي ِقف ىلع جانِ ِ
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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 العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة،
اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)2989( :
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ُ َْ َْْ
ْ
ْ ُ
ل ِلعب ِد المملوكِ المصلِحِ أج َران

The dutiful (trustworthy) slave will be given
a double reward.
**

865. Hadith:

: احلديث.865

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, narrated
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The dutiful (trustworthy)
slave will be given a double reward." (Then Abu
Hurayrah said): "By the One in Whose Hand the soul of
Abu Hurayrah is, had it not been for jihad in the Cause
of Allah, Hajj, and looking after my mother, I would have
liked to die as a slave".

 «للعبد اململوك املصلح:-صىل اهلل عليه وسلم

 واذلي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف،»أجران
 ألحببت أن أموت وأنا، وبِ ُّر أيم،سبيل اهلل واحلج
.مملوك
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

If the slave fulfills his master's rights upon him by  أي إذا أصلح العبد حاهل مع سيده؛:معىن احلديث
obeying his orders (which are legal and reasonable) as
well as fulfills the rights of Allah Almighty upon him by بأن قام بما وجب عليه من طاعته فيما يأمره به
performing his religious duties and staying away from باملعروف وقام حبق اهلل تعاىل من أداء الواجبات
the prohibitions, then Allah will give him double reward
. فإن هل األجر مرتني يوم القيامة،واجتناب املنهيات
on the Day of Resurrection. The first reward is for
fulfilling his master's rights, and the second is for : اثلاين. أجر قيامه حبق سيده فيما وجب عليه:األول
fulfilling Allah's rights upon him. Abu Hurayrah, may  و.أجر القيام حبق اهلل تعاىل فيما افرتضه اهلل عليه
Allah be pleased with him, after narrating this Hadith,
swore by Allah that had it not been for his desire to  أقسم: بعد رواية احلديث-ريض اهلل عنه- أبو هريرة
ُّ باهلل أنه لوال اجلهاد يف سبيل اهلل واحلج
perform jihad in the cause of Allah, and Hajj, and to look ،وبر أمه
ا
after his old mother, he would have wished to be a slave
 إال أن اذلي يمنعه من.تلمىن أن يكون عبدا مملواك
in order to receive the promised double reward. A slave
cannot go out to fight in jihad except with his master's  اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن العبد ليس هل اخلروج:ذلك
permission, who may deny him permission because he  إال بإذن سيده وقد يمنعه حلاجته أو خوف،للجهاد
needs his service or fears that he might be killed. A
slave also cannot set out to perform Hajj without the  ولوال احلج تلمىن أن يكون عبدا مملواك؛ ألن.هَلكه
permission of his master, who might refuse because he  فقد،العبد ليس هل اخلروج للحج إال بإذن سيده
needs him. The third reason that prevented him from
wishing to be a slave is his dutifulness to his mother by  ومما يمنعه من تمين.يمنعه من احلج حلاجته إيله
looking after her in her need. If he had been a slave,  ِب ُّر أمه وطاعتها؛ فإن طاعة السيد مقدمة،العبودية
obedience to his master would take precedence over د
ىلع طاعة وادلته وحقه أوكد من حقها؛ ألن لك
obedience to his mother, and his master's rights upon
him would be higher in priority than his mother's rights.  وهذا مما، فله اتلرصف املطلق،منافعه مملوكة لسيده
The labor and benefit of the slave is owned by his
.قد يمنعه من القيام ىلع أمه وبرها وطاعتها
master, who has full authority over him. This possibly
may hinder him from fulfilling the rights of his mother
and being obedient to her.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
. 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:

• املصلح  :إحسان العبادة وانلصح للسيد ،ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من اخلدمة وغريها.

فوائد احلديث:
 .1مزيد الفضل للعبد املوصوف بتلك الصفة ،ملا يدخل عليه من مشقة الرق.
 .2فضيلة اجلهاد واحلج وبر الوادلين ،وخاصة األم.
 .3العبد ال جهاد عليه وال حج ،وإن صح ذلك منه.
 .4الصَلح يشمل إحسان العبد وانلصح لسيده.
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 اهلَليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)3792( :
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َ َ َّ ُ
ال تقدموا رمضان بصوم يوم ،أو يومني إال رجال
ََْ ُ ْ ُ
اكن يصوم صوما فليصمه

 .866احلديث:

Do not fast a day or two days ahead of
Ramadan, except a person who is in the
habit of observing a particular fast; he may
fast on that day.
**

866. Hadith:

عن أيب هريرة -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
ََ د
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تقد ُموا رمضان بصوم
blessings be upon him, said: "Do not fast a day or two
ا
ا َ َْ ُ ْ ُ
يوم ،أو يومني إال رجَل اكن يصوم صوما فليصمه»days ahead of Ramadan, except a person who is in the .
habit of observing a particular fast; he may fast on that
day”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن اتلقدم يف صيام
رمضان بصوم يوم أو يومني قبله متصَل به إال أن

يكون هل اعدة بصوم يوم معني كيوم االثنني مثَل،
فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومني ،فَل بأس

بذلك حينئذ؛ لزوال املحذور؛ وهو إدخال ما ليس من

العبادة فيها.

Brief Explanation:
**

In this Hadith, Abu Hurayrah, may Allah be pleased with
him, reports that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade fasting one or two days
before the beginning of the month of Ramadan, except
for a person who normally fasts on specific days such
as Mondays, for example. If that day is one or two days
before the start of Ramadan, then, in this case, he may
fast on it, because he did not introduce thereby a nonordained extra act of worship.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام يوم الشك
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ََ د
• ال تقد ُموا  :ال تسبقوا.

• رمضان  :أي شهر رمضان  ،وهو  :ما بني شعبان وشوال .سيم بذلك ؛ لشدة الرمضاء فيه.
• بيوم أو يومني  :أي  :بصوم يوم وال يومني  ،وهو كذلك يف صحيح مسلم.
• الصيام  :اإلمساك بنية عن املفطرات يف نهار الصيام.

• اكن يصوم  :أي اكن من اعدته أن يصوم.
ا
صوما  :أي :صوما معينا  :كصوم يوم االثنني واخلميس مثَل.
•
َ َْ ُ ْ ُ
• فليصمه  :أي  :فليصم ذلك الصوم املعني  ،وإن صادف ما قبل رمضان بيوم أو يومني.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومني.
 .2جواز سبقه بثَلثة أيام فأكرث.
ُّ ْ
الرخ َصة يف ذلك ملن صادف قبل رمضان هل اعدة صيام ،كيوم اخلميس واالثنني.
.3
 .4مرااعة الشارع للتقيد باحلدود الرشعية وعدم تعديلها.
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 .5من حكمة ذلك -واهلل أعلم -تميزي فرائض العبادات من نوافلها ،واالستعداد لرمضان بنشاط ورغبة ،ويلكون الصيام شعار ذلك الشهر
الفاضل املمزي به.
 .6جواز قول :رمضان بدون إضافة الشهر إيله.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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)4508( :
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َ
ُ ُْ
َْ
 فواهلل ال يسألين أحد،حفوا يف املسألة
ِ ال تل
َ
ْ
ُ
ِّ
َ
 فتخ ِرج هل مسأتله مين شيئا وأنا هل،منكم شيئا
ُ َ ْ َ
ُ
َ في َب
ارك هل فيما أعطيته
،اكره
ِ

Do not be importunate in asking (for
something), for by Allah, if one of you
asked me for something and I gave it to him
while I was reluctant to do so, there will be
no blessing in what I gave him.
**

867. Hadith:

: احلديث.867

: قال-ريض اهلل عنهما- عن معاوية بن أيب سفيان
ُ ُْ
 «ال تل ِحفوا يف:-صىل اهلل عليه وسلم- قال رسول اهلل
َ
ْ َ
ٌ
 فتُخ ِر َج، فواهلل ال ي َ ْسألين أحد منكم شيئاا،املسألة
ِّ هل مسأتله
َ َ فيُب،مين شيئاا وأنا هل اكر ٌه
ارك هل فيما
ِ
ْ َ
.»أع َطيتُه

Mu‘aawiyah ibn Abu Sufyaan, may Allah be pleased
with him, reported that the Messenger of Allah, peace
be upon him, said: "Do not be importunate in asking (for
something), for by Allah, if one of you asked me for
something and I gave it to him while I was reluctant to
do so, there will be no blessing in what I gave him".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Mu‘aawiyah reported about the prohibition of the صىل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- خيرب معاوية
Messenger of Allah, may Allaah's peace and blessings
be upon him, concerning importunity and nagging  أي ال، نهيه عن اإلحلاف يف املسألة-اهلل عليه وسلم
persistence when asking (for something). The meaning  فإن، من أحلف يف املسألة إذا ألح فيها،تبالغوا وتلحوا
of ‘reluctant’ here means that he dislikes giving him that
 ثم أقسم،هذا اإلحلاح يزيل الربكة من اليشء املعطى
thing or dislikes giving it to him without any blessing
attached to it. Al-Taibi said that blessing and his أنه ال يسأهل أي باإلحلاف أحد منهم شيئا فتخرج
reluctant giving do not exist together. Al-Ghazaly said:  يعين إلعطائه أو،مسأتله شيئا وهو اكره ذللك اليشء
Whoever takes something while knowing that the
motive of the person who gave him was ، أي فلن يبارك هل فيما أعطيته،ذللك اإلخراج فيبارك
embarrassment of him or of the people present, and
.أي ىلع تقدير اإلحلاف
had it not been for that reason he would not have given
him, then that thing is unlawful for him by consensus,
and he is obliged to give it back or to give back what
substitutes it to him or to his heirs. Al-Nawawi said in
his Sharh (explanation): Scholars unanimously agreed
that asking (for something) without necessity is
forbidden. The scholars of our school of Fiqh (Shafi’i)
held two different opinions regarding the person who is
capable of earning a living; the first is that it is unlawful
(for him to ask) based on the apparent meaning of the
Hadiths. The second is that it is lawful but disliked,
conditional upon three conditions: that he does not
humiliate himself, that he does not ask persistently, and
that he does not harm or burden the one he asks. If one
of the three conditions is missing then it is unlawful by
consensus. (Al-Qaary, Mirqat al-Mafatih Sharh Mishkat
al-Masabih, 1st edition, Darul-Fikr, Beirut, 1422 AH,
vol. 4/1309).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > مصارف الزاكة:اتلصنيف
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
**
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راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• ال تلحفوا  :ال ت ِل ُّحوا.

• اكره  :أي اكره دلفعه هل.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن إحراج اآلخرين بكرثة اإلحلاح ،ومحلهم ىلع العطاء باإلحلاح.
 .2ما يعطى عن غري رضا نفس كرها أو حياء فهو حرام.
ا
 .3بيان كرم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه ال يرد سائَل.
 .4ينبِغ ىلع اإلمام أن يويص رعيته وأن يسدي انلصح هلم إذا وقعوا يف حمذور رشيع أو خيش عليهم ذلك.
 .5أن املال املكتسب من طريق حرام ممحوق الربكة.
 .6جواز احللف من غري استحَلف.
 .7حتريم السؤال لغري حاجة.
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهمراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق
عيد اهلَليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
ٌ
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل   1397 :ـه الطبعة الرابعة
عرش   1407ـه رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.

الرقم املوحد)3580( :

187

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Do not take my grave as a place of festivity
(which you visit repeatedly), and do not
take your houses as graves. Send blessings
upon me, for your greeting will reach me
no matter where you are.

، وال بيوتكم قبورا،ال تتخذوا قِّبي عيدا

 فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم،وصلوا يلع
**

868. Hadith:

: احلديث.868

َ  "أنه رأى رجَل يِجء إىل فُ ْر:عن يلع بن احلسني
`Ali ibn Al-Husayn reported that he saw a man entering ج ٍة
through a gap at the grave of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and making Du`aa
(supplication) therein. He told him not to do that and
said: "Shall I not tell you a Hadith that I heard from my
father from my grandfather from the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him?
He said: 'Do not take my grave as a place of festivity
(which you visit repeatedly), and do not take your
houses as graves. Send blessings upon me, for your
greeting will reach me no matter where you are" '.
Sahih/Authentic by virtue of its
Hadith Grade: parallel channels of transmission and
supportive narrations.

 فيدخل-صىل اهلل عليه وسلم- اكنت عند قرب انليب

 أال أحدثكم حديثا سمعته: وقال، فنهاه،فيها فيدعو
صىل اهلل عليه- من أيب عن جدي عن رسول اهلل

 وال بيوتكم،« ال تتخذوا قربي عيدا: قال-وسلم

.» فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم، وصلوا يلع،قبورا

**

. صحيح بطرقه وشواهده:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Ali ibn Al-Husayn, may Allah be pleased with him,
informs us that he saw a man invoking Allah at the
grave of the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him. He forbade the man from doing so based
on a Hadith in which the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade visiting his grave
repeatedly, and also forbade non-observance of
remembering Allah and worshiping Allah at homes,
thereby rendering them similar to graves. The Prophet
said that sending peace upon him will definitely reach
him, regardless of the sender's whereabouts.

 بأنه رأى-ريض اهلل عنه- خيربنا يلع بن احلسني
صىل اهلل- رجَل يدعو اهلل سبحانه عند قرب انليب

 وأنه نهاه عن ذلك مستدال حبديث،-عليه وسلم
 اذلي ورد فيه انليه عن-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 وانليه عن تعطيل ابليوت من،اعتياد قربه للزيارة

 وتشبيهها باملقابر خمربا أن سَلم،عبادة اهلل وذكره
 يف أي ماكن-صىل اهلل عليه وسلم- املسلم سيبلغه
د
.اكن فيه املسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم املساجد:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
. رواه ابن أيب شيبة:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  يلع بن أيب طالب:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. فتحة يف اجلدار: أي: • فرجة

 العيد هو ما يعتاد جميئه وقصده من زمان: عيدا، ال تزوروا قربي ىلع وجه خمصوص واجتماع معهود يف زمن خمصوص: • ال تتخذوا قربي عيدا
.أو ماكن

:فوائد احلديث
. مرشوعية إنكار املنكر وتعليم اجلاهل.1
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د
َ د دُ َ
ا
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم-؛ محاية للتوحيد.
 .2املنع من السفر لزيارة قرب الرسول -صىل
َ د دُ َ َْ َ َ د
َ
 .3أن الغرض الرشيع من زيارة قرب انليب -صىل اَّلل علي ِه وسلم -هو السَلم عليه فقط؛ وذلك يبلغه من القريب وابلعيد.

 .4حتريم قصد قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألجل ادلاعء وكذا لك قرب.
 .5حتريم تعطيل ابليوت من عبادة اهلل وذكره.

 .6حتريم الصَلة يف املقابر.

 .7انتفاع األموات بداعء األحياء.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ت :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ,الطبعة اخلامسة1435 ,ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد،
ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد،
للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه .مصنف ابن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،نرش :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة:
األوىل1409 ،ه .حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد ,األبلاين ,املكتب اإلسَليم  -الطبعة :الرابعة.

الرقم املوحد)3346( :
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It is unlawful for me to marry her. What is
unlawful through lineage is also unlawful
through breastfeeding, and she is the
daughter of my brother from breastfeeding.

ال حتل يل ،حيرم من الرضاع :ما حيرم من
النسب ،ويه ابنة أيخ من الرضاعة

 .869احلديث:

**

869. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما« -قال Abdullaah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بنت محزة :ال
peace and blessings be upon him, said about
حتل يل ،حيرم من الرضاع :ما حيرم من النسب ،ويه Hamzah's daughter: "It is unlawful for me to marry her.
What is unlawful through lineage is also unlawful
ابنة أيخ من الرضاعة».
through breastfeeding, and she is the daughter of my
brother from breastfeeding".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َرغ َ
ب ىلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -من انليب ‘Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him, -
ِ
desired that the Prophet, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم -أن يزتوج بنت عمهما محزةblessings be upon him, would marry the daughter of .
فأخربه -صىل اهلل عليه وسلم -أنها ال حتل هل ،ألنها their uncle Hamzah, but the Prophet informed him that
she is not lawful for him to marry because she is the
بنت أخيه من الرضاعة .فإنه -صىل اهلل عليه وسلم-
daughter of his brother by breastfeeding. The Prophet
وعمه محزة رضعا من ثويبة وىه موالة أليب هلبand Hamzah were both breastfed by Thuwaybah, the ،
فصار أخاه من الرضاعة ،فيكون عم ابنته ،وحيرم maid servant of Abu Lahab. Therefore, Hamzah
became his brother by breastfeeding and the Prophet
بسبب الرضاع ،ما حيرم مثله من الوالدة.
is the paternal uncle of Hamzah's daughter and cannot
marry her. Marriage that is permanently unlawful
because of blood relationship is also permanently
unlawful due to breastfeeding.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• بنت محزة  :أمامة ،وقيل غري ذلك
• حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  :هذه مجلة مبينة لسبب عدم احلل ،.أي املحرمات من النسب اكألم واألخت حيرم مثلهن من الرضاع
اكألم من الرضاع وهو املرضعة ،وبنتها وأمها.
• أيخ  :محزة عم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-أرضعته وإياه ثويبة.
الرضاعة د
• الرضاعة  :يقال ِّ
والرضاعة.

فوائد احلديث:
 .1ما يثبت يف الرضاع من املحرمية ،ومنها حتريم انلاكح.
 .2أنه يثبت فيه مثل ما يثبت يف النسب ،فلك امرأة حرمت نسبا ،حرمت من تماثلها رضااع.
 .3هذا احلكم يدخل فيه املرتضع فقط دون أبيه وأمه وإخوته ،فيكون كأنه أحد أفراد اعئلة املرضعة ،فاملرضعة أمه من الرضاع وزوجها أبو
الرضيع وأوالدهما إخوته ،وهكذا.

190

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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 األوىل 1417 ،ـه -تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حَلق -مكتبة الصحابة-
الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه  -اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.

الرقم املوحد)5859( :
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Do not insult the dead, because they have
attained the fruits of their deeds

ال تسبوا األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا

 .870احلديث:

**

870. Hadith:

ا
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :ال تسبوا `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, said: "Do not insult the dead, because they have
"attained the fruits of their deeds.

األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات والوقوع يف The Hadith clearly stresses the prohibition of cursing
the dead and speaking ill of their honor; which is
أعراضهم ،وأن هذا من مساوئ األخَلق ،وحكمة considered from the unethical manners. The wisdom
انليه جاءت من قوهل يف بقية احلديث" :فإنهم قد behind such prohibition comes at the end of the Hadith:
""Because they have attained the fruits of their deeds.
أفضوا إىل ما قدموا" أي وصلوا إىل ما قدموه من
It means they have already seen the consequences of
أعماهلم صاحلة أو طاحلة ،وهذا السب ال يبلغهم وإنما the good or bad deeds they have done before.
;Therefore, insulting the dead does not harm them
يؤذي األحياء.
rather, it hurts the living ones.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أفضوا إىل ما قدموا  :صاروا إىل ما قدموا من أعماهلم.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات ،وعمومه يفيد أن سواء أكانوا مسلمني أم كفارا.
 .2يستثىن من انليه عن سب األموات إذا اكن يف ذكر معايبهم فائدة.
 .3احلكمة من انليه عن سبهم جاءت يف احلديث ،ويه أنهم وصلوا إىل ما قدموا من خري أو رش فَل ينفع سبهم ،وأيضا ملا فيه من إيذاء أقاربه
األحياء.

 .4أنه ال ينبِغ لإلنسان أن يقول ما ال فائدة فيه.

املصادر واملراجع:

فتح ذي اجلَلل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام،
د
َ
لوغ َ
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 2003م .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن
إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.1422 ،

الرقم املوحد)5364( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Do not do so. If any of you prays in his
house and finds that the imam has not
prayed, he should pray along with him; and
that will be a supererogatory prayer for
him.

 إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك،ال تفعلوا
 فليصل معه فإنها هل نافلة،اإلمام ولم يصل

**

871. Hadith:

: احلديث.871

 أنه صىل مع، عن أبيه،عن جابر بن يزيد بن األسود

Jaabir ibn Yazeed ibn Al-Aswad reported that his father
prayed along with the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, when he was a
young boy. When he (the Prophet) had prayed, there
were two people (sitting) in the corner of the mosque;
they did not pray (along with the Prophet). He called for
them. They were brought trembling (before him). He
asked: "What prevented you from praying along with
us?" They replied: "We have already prayed in our
houses." He said: "Do not do so. If any of you prays in
his house and finds that the imam has not prayed, he
should pray along with him; and that will be a
supererogatory prayer for him".

، وهو غَلم شاب-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ِّ
د
د
،فلما صىل إذا رجَلن لم يُ َصليا يف ناحية املسجد
َ
َ
 «ما: فقال،فداع بهما فِجء بهما ت ْر ُعد فرائِ ُصهما
د
ِّ ُ
، قد صلينا يف ِرحانلا:منعكما أن ت َصليا معنا؟» قاال
د
ْ
 إذا صىل أحدكم يف َرحله ثم أدرك، «ال تفعلوا:فقال
ِّ
ِّ
.» فليُصل معه فإنها هل نافلة،اإلمام ولم يُ َصل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Yazeed ibn Al-Aswad reports that he prayed along with صىل- حييك يزيد بن األسود أنه صىل مع رسول اهلل
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
د
blessings be upon him, when he was a young boy.  ِّصىل-  فلما انتَه انليب، وهو شاب-اهلل عليه وسلم
َ
When the Prophet, may Allah's peace and blessings be  من صَلته وجد رجلني لم يُصليا يف-اهلل عليه وسلم
upon him, had prayed, he saw two people who were
صىل اهلل-  فأمر انليب،جانب من جوانب املسجد
sitting in the corner of the mosque and did not pray with
him. The Prophet, may Allah's peace and blessings be  فجاؤوا بهما، أصحابه أن حيرضوهما-عليه وسلم
upon him, ordered the companions to bring those two  فقال هلما،وهما يرتعدان ويضطربان من اخلوف
men. They were brought to him trembling and disturbed
ِّ َ ُ
معنا؟
يا
 ملاذا لم تصل:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
out of fear. The Prophet, may Allah's peace and
َ د
blessings be upon him, asked them: "Why did you not  ال تفعَل ذلك مرة: فقال،صلينا يف منازنلا
 قد:قاال
د
pray with us?" They replied: "We have already prayed
 ثم أدرك اإلمام وهو، إذا صىل أحدكم يف مزنهل،ثانية
in our houses." He said: "Do not do this again. If any of
ِّ ُ
you prays in his house and finds that the imam is  وتكون، فليصل معه؛ فإنها هل زيادة يف األجر،يصِّل
praying, he should pray along with him, and this would
. واثلانية نافلة،األوىل فريضة
bring him greater reward. The first prayer would be
considered the obligatory prayer, and the second will
be a supererogatory prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم اإلمام واملأموم:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  يزيد بن األسود:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ
. تتحرك وتضطرب: • ت ْر ُعد
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َ
• فرائِ ُصهما  :مجع الفريصة ،ويه اللحمة اليت بني جنب ادلابة وكتفها ،ويه ترجف عند اخلوف ،أي تتحرك وتضطرب.
• ِرحانلا  :منازنلا.

• نافلة  :زيادة يف اثلواب.

فوائد احلديث:
ُ
 .1حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن تعليمه؛ فإنه سأل بادئ األمر عن سبب عدم دخوهلما اجلماعة.
 .2من صىل يف مزنهل ،ثم أىت املسجد فوجدهم يصلون ،فليصل معهم؛ فإنها هل زيادة يف األجر.
 .3وجوب صَلة اجلماعة ،فإذا صىل يف ابليت فصَلته صحيحة ،ولكن يأثم برتك اجلماعة.
 .4أن الفريضة يه األوىل سواء اكنت يف اجلماعة أو صَلها لوحده ،واملعادة انلافلة.
 .5وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،ويكون باحلكمة واملوعظة احلسنة.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت
اإلسَلمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،نرش :املكتب اإلسَليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املَل اهلروي القاري ،انلارش :دار
الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1422 ،ه2002 ،م .معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة
العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م .سنن ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم اتلمييم ،حتقيق :فواز أمحد زمريل ,خادل السبع العليم،
دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة،
الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م.

الرقم املوحد)11289( :

194

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Hudood (prescribed corporal
punishments) are not to be carried out in
mosques; nor should retribution be carried
out in them.

ال تقام احلدود يف املساجد ،وال يستقاد فيها

 .872احلديث:

**

872. Hadith:

ا
مرفواع« :ال Hakeem ibn Hizaam, may Allah be pleased with him,
عن حكيم بن حزام -ريض اهلل عنه-
reported the Prophet, may Allah's peace and blessings
َ ُ
ُت َق ُ
ام احلدود يف املساجد ،وال ي ُ ْستَقاد فيها».
be upon him said: "Hudood (prescribed corporal
punishments) are not to be carried out in mosques; nor
should retribution be carried out in them".
درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حييك الصحايب اجلليل حكيم بن حزام -ريض اهلل The great Companion Hakeem ibn Hizaam, may Allah
be pleased with him, reported that the Prophet, may
عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه أن تقام Allah's peace and blessings be upon him, forbade the
احلدود يف املساجد ،أي :سائر احلدود ،سواء املتعلقة implementation of all Hudood (prescribed corporal
punishments) in mosques. This includes Hudood that
باهلل -تعاىل -أو باآلديم؛ ألن يف ذلك نوع هتك
are related to Allah or to the human beings, because
حرمته ،والحتمال تلوثه جبرح أو حدث ،وألنه إنما this represents a violation of the sanctity of mosques,
بين املسجد للصَلة واذلكر ال إلقامة احلدودand it is possible that they get dirty from wounds or .
ritual impurities. Moreover, mosques are built for the
واحلديث ديلل ىلع حتريم إقامة احلدود يف املساجد sole purpose of prayer and remembering Allah, not for
وحتريم االستقادة فيها أي القصاص؛ ألن انليه كما the implementation of the prescribed corporal
punishments. The Hadith is evidence on the prohibition
تقرر يف األصول حقيقة يف اتلحريم ،وال صارف هل
of carrying out corporal punishments and retaliation
ههنا عن معناه احلقييق.
inside mosques. This is because it is established in
Usul that forbidding doing something implies its
prohibition by default, unless there is a factor that
impedes the default meaning and makes it imply
otherwise - which is not the case here.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :حكيم بن ِح َزام -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال تقام  :من اإلقامة؛ أي :ال تنفذ.
ََ ََ ا
َ
َ
• أن يستقاد يف املسجد  :أي :ال يؤخذ القصاص فيها ،من القود ،وهو قتل القاتل بدل القتيل ،وسيم القود قودا؛ ألن اجلاين يقاد إىل أويلاء املقتول
فيقتلونه به إن شاؤوا.
د
• احلدود  :يه العقوبات اليت حدها اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:

ا
قتَل ،أو ا
قطعا ،أو ا
 .1د
جَّلا.
انليه عن إقامة احلدود وتنفيذها يف املساجد ،سواء أكان
د
ََ
أن احلد قد يلوث املسجد بادلم ،أو غريه مما ُ
خيرج ممن
 .2احلكمة يف هذا -واهلل أعلم -أن إقامة احلدود حيصل فيها لغ ٌط ،وارتفاع أصوات ،كما
يقام عليه احلد.
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د
ألن د
انليه يقتيض اتلحريم.
 .3حتريم إقامة احلدود يف املسجد؛

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 أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،
إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسَليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة:
مكتبة األسدي ،مكة
األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10892( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Hour will not appear until people boast
about mosques.

ال تقوم الساعة حىت يتباىه انلاس يف املساجد
**

873. Hadith:

: احلديث.873

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َ َََ
 «ال تقوم د:-اهلل عليه وسلم
اىه د
انلاس
الساعة حىت يتب
be upon him, said: "The Hour will not appear until
َ يف
.»املساجد
people boast about mosques." [Sunan Abu Dawud]
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ اتلفاخر حبسن بنائها
اتلبايه باملساجد هو د
د
This Hadith means that the Hour will not appear until وزخرفتها
ِ
ِ
people boast about mosques: their beautiful
َ
ُ
ِّ ُ ُ
architecture, decoration, embellishment, height, and tall  بأن،وتزويقها وعلوها وارتفاعها وارتفاع سقوفها
ْ
َ أح
walls, so that some would say: "Our mosque is better ،سن من مسجدك
 مسجدي:يقول الرجل لآلخر
ْ
than the mosque of the other neighborhood," and so on.
 وقد.وبنايئ ملسجدي أح َسن من بنائك وهكذا
Boasting is induced by actions, which involve an
ُ
ُ
exaggerated decoration of mosques, building them to  كأن يبالغ لك،تكون المباهاة بالفعل دون القول
considerable heights, etc., so that they appear more  وغري ذلك؛، ورفع بنائه،واحد يف تزيني مسجده
splendid than other mosques. As such, it is mandatory
َْ
ُ
to avoid excessiveness in building and decorating ، فالواجب ترك الغلو فيها،يلكون أبَه من اآلخر
mosques, because mosques are not built for such والزتين؛ ألن املساجد لم تُنب هلذا وإنما بُنيت
ends. They are built only to be maintained with prayer,
قال- ، وطاعته-تعاىل- إلعمارها بالصَلة وبِذكر اهلل
remembering and obeying Allah, the Almighty. In this
دَ َُُْ َ َ َ د
َ اَّلل َم ْن
ْ َ ْ َ آم َن ب د
respect, Allah says: {The mosques of Allah shall be ِاَّلل وايلوم
ِ ِ
ِ اجد
ِ  َ( ِإنما يعمر مس:-تعاىل
َ َ َ َ د
maintained only by those who believe in Allah and the -ريض اهلل عنه-  وأمر عمر.)َلة
اآلخ ِر وأقام الص
ِ
َ
Last Day and establish the prayer.} [Surat-ut-Tawbah:
د
د
ِ  "أ:ببناء املسجد وقال
18] ‘Umar, may Allah be pleased with him, ordered  وإياك أن،كن انلاس من املطر
َ ُحت ِّمر أو تُ َص ِّفر َف َت ْف
نت انلاس" ومعىن د
building a mosque and gave these instructions: "[Build أكن أي ابن هلم
ِ
only to] shelter people from rain. Do not paint red or
ا
yellow, lest you should distract people's attention." مسجدا حيفظهم من املطر إذا نزل وهم يصلون ومن
Here, ‘Umar instructs to build a mosque that will protect  "يَتباهون: وقال أنس، أي يؤدي الغرض،حر الشمس
ا
people from rain and heat when they pray in it.
:بها ثم ال يَعمرونها إال قليَل" وقال ابن عباس
Decoration is not advised. Anas said: "They will boast
َ َُ َ ْ ُ د
about [mosques], but little will they maintain them." Ibn  وهذه،""لزتخ ِرفنها كما زخرفت ايلهود وانلصارى
الظاهرة ويه د
‘Abbaas said: "Indeed you will embellish [mosques] just ،اتلبايه باملساجد من عَلمات الساعة
as the Jews and Christians embellished [their churches
د
ينهم
د
ونقص
انلاس
أحوال
تغري
ىلع
إال
اليت ال تقوم
ِ
and synagogues]."
To conclude, boasting about
َ
mosques is one of the signs of the Hour which will  وحينما تكون أعماهلم ليست هلل،وضعف إيمانهم
appear only when religious observance has grown
ُّ للرياء
والس ْم َعة د
ِّ  وإنما،-تعاىل.واتلفاخر
weak. People will not be doing things for the sake of
Allah, the Almighty, but for ostentation, reputation,
competition, and boasting.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم املساجد:اتلصنيف
. رواه أبو داود:راوي احلديث
ََ
- ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

َََ َ
اىه  :أي :يتفاخرون بابلناء ُ
المزخرف وحنوه.
• يتب

فوائد احلديث:

ا
د
ُ
د
دل احلديث ىلع حتريم د
اتلبايه باملساجد ،وأنه َعمل غري مقبول؛ ألنه لم يُعمل هلل ،وقد قال تعاىل يف احلديث القديس( :من عمل عمَل أرشك
.1
َ
د
د
ُ
َ
ورشكه) .رواه مسلم ،وال يظن المرايئ أنه يكتيف حببوط عمله ،ال هل وال عليه ،بل هو مستحق لذلم والعقاب.
ميع فيه غريي ،تركته ِ
َ
َ
د
د
َ
ِّ
أن نقص اإليمانَ ,
َ
َ
ُّ
ِّ
وضعف ادلين ،واإلقبال ىلع زهرة احلياة ادلنيا من أمارات الساعة وعَلماتها ،وأن ىلع املرء الف ِطن الكيس أال تغره هذه
.2
د
د
ِّ
َ
املظاهر ،وال ختدعه تلك الزينات ،فإنما يه زائلة ،وال ينفع إال ابلاقيات الصاحلات.
د
د
َْ
َ
َ
ْ
الشيطان من َجانب آخر،
 .3أن املسلم قد يقوم بالعمل اذلي صورته الصَلح ،ويظن أنه قام بعمل خريي ،ولكنه لم حيتط نلفسه ،فيدخل عليه
ُ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ا
َّسين أعماال *
فينخدع فيبطل أصل عمله ،فعىل العامل لوجه اهلل
أن حيتاط دلينه ،وذلا قال تعاىل يف حق مثل هؤالء( :قل هل ننبئكم بِاألخ ِ
ْ َ َ ُّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ د ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ
د َ د ْ
ا
ين َضل َسعيُ ُه ْم ِيف احليا ِة ادلنيا وهم حيسبون أنهم حي ِسنون صنعا ) [الكهف .]104 ، 103
اذل
ِ
ْ
َ
َ
ُّ
د
 .4انليه عن زخرفة املساجد باأللوان واألصباغ وانلقوش ،والكتابات؛ ملا فيها من إشغال املصلني عند انلظر إيلها ،فالواجب إزالة لك ما يشغل
املصِّل يف صَلته ؛ وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم -لعائشة -ريض اهلل عنها -عندما سرتت جانب بيتها بسرت هل نقوش ( :أ ِميطي عنا قِ َرامك هذا،
َْ
فإنه ال تزال تصاويره تع ِرض يف صَليت) رواه ابلخاري.
ُ
 .5يف احلديث عَلمة من عَلمات الساعة ،فإذا حصل د
اتلبايه بني املسلمني ،فإن هذا ديلل ىلع قرب قيام الساعة.
َ
د
اذلم َ
 .6اإلشارة إىل أن األفضل أال تكون ُ
وضعف
المباهات يف املساجد ،وجه ذلك :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذكر هذا احلديث ىلع سبيل
اإليمان يف ُّ
انلفوس.
ْ
ْ َ
 .7د
الرد ىلع من أنكر بناء املساجد ىلع وج ٍه متواضع.
 .8إثبات قيام الساعة وإثبات َ
المعاد ،وهو معلوم من ِّ
ادلين بالرضورة ،وهلل احلمد.
َ
ْ
بزخ َرفَتها كرث بني انلاس يف هذا د
ُ .9معجزة ظاهرة إلخباره -صىل اهلل عليه وسلم -عما َسيقع بعده فإن تَزويق املساجد د
الزمان.
واتلبايه
ِ

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 :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن
شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص
ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسَليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
د
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
فتح ذي اجلَلل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش:
عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه_  2006مُ .
املكتبة اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع،
الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م .سنن النسايئ ،مكتب املطبواعت اإلسَلمية  -حلب ،الطبعة اثلانية.1406 ،

الرقم املوحد)10897( :
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Do not confuse the Sunnah of our Prophet.
The ‘Iddah (waiting period) of a motherslave girl whose master dies is four months
and ten (days).

ال تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الودل ،إذا تويف
عنها سيدها ،أربعة أشهر وعرش

 .874احلديث:

**

874. Hadith:

َ
عن عمرو بن العاص قال" :ال تُلَبِّ ُ
سوا علينا ُس دنة نبيِّنا ‘Amr ibn al-‘Aas said: "Do not confuse the Sunnah of
د ُ ُ ِّ ْ َ َ
our Prophet. The ‘Iddah (waiting period) of a motherَ
دل ،إذا تُ ُو ِّ َ
يف عنها َسيِّ ُدها أربعة أشهر
ِعدة أم الو
ِ
slave girl whose master dies is four months and ten
وعرش".
(days)".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا األثر أنكر الصحايب اجلليل عمرو بن العاص In this report, the honorable Companion ‘Amr ibn al-
‘Aas, may Allah be pleased with him, criticized those
ريض اهلل عنه -ىلع من يتلكم يف مسألة عدة أم الودل who argued without a proof about the issue of theاليت تويف سيدها من دون حجة وبرهان ,وبني أن ‘Iddah (prescribed waiting period) of a mother slave-girl
)(a slave girl who gave birth to a child from her master
السنة يف ذلك أن تمكث أربعة أشهر وعرشة أيام؛
whose master died. He clarified that her prescribed
كعدة الزوجة احلرة ,سواء بسواء ,واألثر وإن اكن دل period is four months and ten days, exactly like the
رصاحة ىلع هذا املعىن ,ورجح كثري من أهل العلم أن prescribed period of a free woman. Although this report
expressly spells out this meaning, many of the scholars
عدة أم الودل اليت تويف سيدها حيضة مثل بقية maintained that the waiting period of a mother slave-girl
whose master died is the same as that of other slaveاإلماء؛ ألدلة أخرى ,وهو مذهب اجلمهور.
girls, which is the passing of a single menstrual period.
This is the opinion of the majority of the scholars, and it
is based on other proofs.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة > أحاكم العدة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه ومالك وأمحد.
**

اتلخريج :عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َُ
• ال تلبِّسوا علينا  :ال ختلطوا علينا ،وتشبهوا َعلينا ما عرفناه من سنة نبيِّنا -صىل اهلل عليه وسلم-.
ْ َ
• عدة أم الودل  :أي من ال َم ْوىل ،ويه األمة اليت وطئها السيد فأتت بودل.

فوائد احلديث:

د
 .1إذا مات سيد أم الودل ،فحديث ابلاب يدل ىلع أنها تعتد وحتد أربعة أشهر وعرشة أيام؛ اكلزوجة احلرة.
د
َ
أن د
اكألمة ،ومن حيث نقل امللك بها اكحل ُ درة ،فيجوز وطؤها ،وخدمتها ،وتأجريها ،وال جيوز بيعها ،وال
أم الودل من حيث اخلدمة واالستمتاع
.2
د
هبتها ،وال وقفها ،وحنو ذلك مما ينقل امللك ،أو يسبب نقل امللك؛ اكلرهن.

املصادر واملراجع:

د
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
د
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 العَلم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد
اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت .الطبعة :األوىل  1423 ،ـه
  2002م  -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة - .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -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 - .موطأ مالك برواية حممد بن احلسن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
منقحة  -فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ
الشيباين .تعليق وحتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف .انلارش :املكتبة العلميةُ .الطبعة :اثلانيةَ ،م ِز َيدة
املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسَلمية ،مرص1427 ،ه.

الرقم املوحد)58166( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Do not prevent anyone from
circumambulating this House and from
praying at any time of the day or night as
they wish.

ال تمنعوا أحدا يطوف بهذا ابليت ،ويصِّل أي
ساعة شاء من ْلل أو نهار

 .875احلديث:

**

875. Hadith:

ا
مرفواع« :ال Jubayr ibn Mut‘im, may Allah be pleased with him,
عن ُجبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ا
ََْ
تمن ُعوا أحدا يطوف بهذا ابليت ،ويصِّل أي َساعة
blessings be upon him, said: "Do not prevent anyone
َ
َ
شاء من يلل أو نهار».
from circumambulating this House and from praying at
any time of the day or night as they wish".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اخلطاب يف هذا احلديث ملن يتوىل شؤون احلرم ،واكنوا In this Hadith, the custodians of the Sacred House
(Masjid al-Haram) during the Prophet's time, namely
يف العهد انلبوي من بين عبد مناف ،يقول :ليس Banu ‘Abd Manaaf, are addressed, saying: You may
لكم احلق يف منع أحد من انلاس من الطواف not prevent anyone from circumambulating the House
or praying in it at any time of the day or night as they
بابليت ،أو الصَلة فيه يف أي وقت شاء من يلل أو
wish. The prayer, here, is the two Rak‘ahs (units of
َ ُ ُّ
نهار ،والصَلة هنا ركعيت الطواف ،وهو كذلك يعم prayer) of circumambulation. The instruction applies to
مجيع األوقات بما يف ذلك أوقات د
انليه عن الصَلةall times, including the times during which prayer is .
forbidden.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أوقات انليه عن الصَلة
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم.
اتلخريجُ :جبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ويصِّل  :املراد بذلك صَلة الطواف ،ويه ركعتان بعد الطواف.

فوائد احلديث:

ُ
ٌ
حتريم منع املتعبِّدين يف املسجد احلرام يف أي ساعة من سااعت الليل د
سواء اكن وقت نيه أو ال.
وانلهار،
.1

 .2ال جيوز لوالة األمر أن يمنعوا انلاس من حقوقهم ،إال إذا اقتضت املصلحة ذلك ،فلهم ذلك.
َ
ٌ ََْ
َ
د
لقريش ُوال ِة هذا ابليت ،وبلَ ِين عبد مناف منهم خاصة ،وفضيلة ملن جاء بعدهم
ومنقبة كبرية
 .3توجيه اخلطاب بلين عبد مناف فيه فضيلة
َ
د
ْ
د
َ
د
َ
َ
د د َْ ُ َ د
د
ار ااك َو ُه ادى لل َعالم َ
لناس لذلي ببَك َة ُمبَ َ
ممن د
ني) [آل عمران،]96 :
ل
ع
ض
و
ت
ي
ب
ل
و
أ
ن
إ
(
فيه:
اهلل
قال
ي
رشفه اهلل خبدمة هذا ابليت املبارك ،اذل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٍ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ا
ُ
د
َ ْ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ ا ا ْ َ ْ َ َ ُ
ات لك ْ
يش ٍء ِر ْزقا ِم ْن ُدلنا) [القصص.]57 :
وقال( :أولم نمكن لهم حرما آ ِمنا جيىب ِإيل ِه ثمر
د
د
ْ
ُ
ُ
َ
إقرار والية ابليت يف يد َمن واله اهلل -تعاىل -أمر املسلمني ،يف مكة المكرمة وما حوهلا.
.4
ُ
املسجد احلرامِ يف أية ساعة من الليل د
وانلهار.
جواز صَلة ركعيت الطواف يف
.5
ِ
ُ د
د
د
َ
د
د
د
د
د
الصلوات ذوات األسباب تصىل يف أوقات انليه؛ ألنه خصص أحاديث انليه العامة.
 .6يف احلديث ديلل ىلع ِصحة قول من يرى أن
ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن 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 .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب
النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسَلمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار
املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلسَليم،
بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السَلم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام،
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العَلم يف رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10607( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whenever a woman harms her husband in
this world, his wife from the Houris of
Paradise says: Do not harm him! May Allah
destroy you! He is but a passing guest with
you, and he will soon leave you to join us.

ال تؤذي امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته
من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهلل! فإنما هو
عندك دخيل يوشك أن يفارقك إْلنا

 .876احلديث:

**

876. Hadith:

ا
عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال تؤذي
ٌ َ
ُ
ني
ور ال ِع ِ
امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته من احل ِ
َ ٌ ُ ُ
ُْ
وشك أن
ال تؤ ِذي ِه قاتلك اهلل! فإنما هو عندك د ِخيل ي ِ
َ
يفارق ِك إيلنا».
درجة احلديث :صحيح.

Mu‘aadh ibn Jabal, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whenever a woman
harms her husband in this world, his wife from the
Houris of Paradise says: 'Do not harm him! May Allah
destroy you! He is but a passing guest with you, and he
will soon leave you to join us"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن قول احلور The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, forbade the wife from harming her husband,
العني عن الزوجة اليت تؤذي زوجها يف ادلنيا ،فإنما because the husband is but a guest in this world and
هذا الزوج ضيف ونزيل يف ادلنيا يوشك أن يرحل he will soon depart to the Hereafter where he will enter
Paradise and join his Houri wives therein.
**

منها إىل اآلخرة ،ويدخل اجلنة فيكون من نصيب

نساء اآلخرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلور العني  :نساء أهل اجلنة.
• دخيل  :ضيف ونزيل.

فوائد احلديث:
 .1حتذير املرأة من إيذاء زوجها.
 .2أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة أزواجا مطهرة ال يتحملن أن يؤذى املؤمن ولو من زوجته يف ادلنيا.
 .3اجلنة ونعيمها موجود اآلن.
 .4ادلنيا دار ابتَلء واختبار واآلخرة دار جزاء وبقاء.
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 عَلن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد
اهلَليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة -األوىل 1422 ،ـه2002 -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 :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .سنن 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
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها
وفوائدها/حممد نارص ادلين ،األبلاين مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض-الطبعة :األوىل( ،مكتبة املعارف).

الرقم املوحد)5822( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Suckling does not establish the prohibition
of marriage except within the first two
years of young age.

ال رضاع إال يف احلولني يف الصغر

 .877احلديث:

**

877. Hadith:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت عمر Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of them,
reported that he heard ‘Umar, may Allah be pleased
َ َ َ
ِّ َ
ََْْ
».
ر
غ
الص
يف
ني
ل
و
احل
يف
إال
اع
يقول« :ال رض
ِ
ِ
with him, say: "Suckling does not establish the
prohibition of marriage except within the first two years
of young age".
No judgment by Shaykh Al-Albaani is
درجة احلديث :لم أجد حكما للشيخ األبلاين.
Hadith Grade:
available.
**

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أثر عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يدل ىلع أن This tradition of ‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be
pleased with him, indicates that only breastfeeding that
َ ُ
الرضاع اذلي ينرش احلرمة ،وحيرم منه ما حيرم من takes place during the first two years of babyhood
النسب -هو الرضاع يف احلولني ،وهو صغري -وهو forbids marriage just as it is forbidden on account of
َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ د blood relationships. This corresponds to the noble
ٌ
موافق لآلية الكريمة{ :والو ِادلات ير ِضعن أوالدهن
verse which says: {Mothers may breastfeed their
َ
َ
َ َْْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ د د َ َ َ
اعة}.
ني لِمن أراد أن ي ِتم الرض
children two complete years for whoever wishes to
ني اك ِمل ِ
حول ِ
]complete the nursing [period].} [Surat-ul-Baqarah: 233
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع
راوي احلديث :رواه ادلارقطين وابليهيق.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.

معاين املفردات:

• رضاع  :يه َم ُّص اللنب من اثلدي ،أو ما يف حكم َ
الم دص ،من رشبه أو حنو ذلك ،مما يوصله إىل اجلوف ،ويتغذى به املولود.
• احلولني  :احلول  :سنة اكملة.

فوائد احلديث:

د
 .1أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذى به اجلسم ،واستفاد منه ،وهو ما اكن يف زمن الصغر ،وهو وقت الرضاعة.
 .2أن د
الرضاع املعترب ما اكن الطفل حباجة إيله.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،حتقيق شعيب االرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م  -منحة العَلم يف رشح بلوغد
َ
لوغ َ
املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
د
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة،
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
  1423ـه 2003 -م  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار.
انلارش :اعلم الكتب .الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م السنن الكربى للبيهيق ،املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان
الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م.

الرقم املوحد)58178( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 وال، وال يتم بعد احتالم،ال رضاع بعد فصال

There is no breastfeeding after weaning, no
orphanage after puberty, no emancipation
except after ownership, no divorce except
after marriage, no oath on severing
relations, no nomadism after emigration,
no emigration after the Conquest.

، وال طالق إال بعد انلاكح،عتق إال بعد ملك

 وال، وال تعرب بعد هجرة،وال يمني يف قطيعة
هجرة بعد الفتح

**

878. Hadith:

: احلديث.878

 «ال: أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال،عن جابر
ْ
 وال ِعتق إال، وال يُتم بعد اح ِتَلم،َرضاع بعد ِفصال
 وال يمني يف، وال طَلق إال بعد انلاكح،بعد ُملك
َ
ْ
َ قَط
، وال هجرة بعد الفتح، وال ت َع دُرب بعد ِهج َرة،يعة
ِ
 وال، وال يمني المرأة مع زوج،وال يمني لودل مع وادل
َْ
 ولو أن، وال نذر يف معصية اهلل،يمني لعبد مع سيده
ٌ
ْ
أعرابيا َح دج َعرش ِح َجج ثم هاجر اكنت عليه َح دجة
ْ
 ولو أن صبيا َح دج َعرش حجج،إن استطاع إيله سبيَل
ٌ
،ثم احتلم اكنت عليه َح دجة إن استطاع إيله سبيَل
ْ
ولو أن عبدا َح دج َعرش حجج ثم ُع ِت َق اكنت عليه
ٌ
.»َح دجة إن استطاع إيله سبيَل

Jabir, may Allah be pleased with him, reported that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: ''There is no breastfeeding after
weaning, no orphanage after puberty, no emancipation
except after ownership, no divorce except after
marriage, no oath on severing relations, no nomadism
after emigration, no emigration after the Conquest, no
oath of a child for a parent nor of a wife for a husband,
nor of a slave for his master, and there is no vow to
disobey Allah. If a Bedouin has performed ten
pilgrimages and then emigrates, he is still required to
perform one pilgrimage, if he can find a way to do so. If
a child has performed ten pilgrimages, and then attains
puberty, he is still required to perform one pilgrimage, if
he can find a way to do so. If a slave has performed ten
pilgrimages, and then was emancipated, he is still
required to perform one pilgrimage, if he can find a way
to do so''.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith, despite weak, includes a number of rulings
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, explained to the Ummah: Breastfeeding is legally ineffective after the child is
weaned. - A person is no longer called an orphan when
they reach puberty.
- Emancipating a slave is
ineffective, if the emancipator does not own the slave.
- Divorce is ineffective without marriage. - It is not
permissible to fulfill an oath that involves severing ties
of kinship. - It is not permissible to live in the desert
after leaving it for Allah's sake. - There is no emigration
from Makkah and the surrounding areas to Madinah
after the Conquest of Makkah. - It is not permissible to
accept the testimony of relatives for each others, such
as a child's testimony for his father, a wife's for her
husband, a slave's for his master. - It is not permissible
to fulfill a vow that involves disobedience. - The
obligatory pilgrimage is not waived for a Bedouin after
his emigration, even though he might have performed
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 مجلة من-مع مَلحظة ضعفه- يف هذا احلديث
األحاكم اليت د
صىل اهلل عليه- نبه عليها رسول اهلل

 حيث ال أثر حلكم الرضاع بعد أن، أمته-وسلم
د
 وأنه يرتفع اسم ايلتيم عن،ينفصل الودل عن أمه
 وال عربة بعتق العبد إذا لم،الشخص بعد بلوغه

 وال جيوز، وال يقع طَلق بدون نكاح،يملكه املعتق
 وال سكىن،الوفاء بيمني فيها معصية كقطيعة الرحم

 وال هجرة من،بلادية بعد أن هجرها من أجل اهلل
 ويف.مكة وما حوهلا إىل املدينة بعد فتح مكة

احلديث عدم جواز قبول شهادة األقارب بعضهم

 والعبد، والزوجة لزوجها، كشهادة الودل لوادله،بلعض
ٌ
د
َ
بنذر فيه
الوفاء
 وفيه ديلل ىلع أنه ال جيوز،لسيده
ٍ
د
 ويف احلديث بيان أن حجة اإلسَلم ال تسقط.معصية

عن األعرايب بعد هجرته وإن حج عرش مرات قبل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ذلك ،وال تسقط عن الصيب بعد بلوغه وإن حج عرش ten pilgrimages before. The same applies to a child
after puberty and a slave after emancipation.

مرات قبل بلوغه ،وال عن العبد بعد عتقه وإن حج

عرش مرات قبل عتقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطَلق > أحاكم ومسائل الطَلق
راوي احلديث :رواه أبو داود الطياليس وعبد الرزاق الصنعاين.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :مسند أيب داود الطياليس.

معاين املفردات:

ُ
َ ْ َْ
• ال رضاع بعد فصال  :ال يؤثر الرضاع بعد أن يف ِصل الودل عن أ ِّمه أي يُفطم.

• وال يتم بعد احتَلم  :يرتفع اسم ايلتيم بابللوغ ،ويقتيض ذلك ارتفاع أحاكمه.
ا
د
• وال عتق إال بعد ملك  :ال يصح أن يعتق رقيقا ال يملكه؛ ألن ترصفه لم يقع يف حمله.

• وال طَلق إال بعد نكاح  :ال يصح الطَلق من رجل ىلع امرأة أجنبية ،ليست زوجة هل.
• وال يمني يف قطيعة  :ال جيوز الوفاء إن حلف ىلع ما فيه قطع للرحم.
ْ
• تعرب  :انتقل لإلقامة يف ابلادية بعد ِهج َرتِ ِه.

فوائد احلديث:

د
إال فيما يملكه اإلنسان ،د
أما اليشء اذلي ليس حتت ترصفه ،فَل جيوز وال يصح ترصفه فيه.
 .1اتلرصف ال يصح وال ينفذ

 .2أنه ال أثر للرضاع وال حكم هل بعد الفطام.
ْ
َ َ َ َ ُْ ُ
ََْ َ
َ َ
د
د
َ
ابللوغ اذلي حيت ِلم اغ ِلب انلاس فيه أو بعد احتَلمهما زال عنهما اسم ايلتِيم ح ِقيقة.
 .3أنه إذا بلغ ايلَتِيم أو ايلتِيمة زمن
ا
د
د
ألحد أن يُعتق رقيقا ال يملكه؛ ألن ترصفه لم يقع يف حمله.
 .4أنه ال يصح
ٍ
د
 .5أن الطَلق ال يصح من رجل ىلع امرأة أجنبي ٍة ليست زوجة هل.
د
 .6أن ايلمني ال تكون إال يف قربة ويف طاعة وال تكون يف معصية.
د
أن د
انلذر ال يكون إال يف قربة ويف طاعة وال يكون يف معصية.
.7

 .8أنه ال تقبل شهادة األقارب بعضهم بلعض ,كما ال تصح شهادة العبد ملن يملكه.
د
ُ
 .9أن حجة اإلسَلم هلا رشوط إن توفرت أجزأ احلج ،وإال فَل ،وإن قام بها قبل توفر الرشوط عدت هل نافلة ولو كررها أكرث من مرة ,ومن هذه
الرشوط :ابللوغ واحلرية.

املصادر واملراجع:

د
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
د
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  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط  - 1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب
اإلسَليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه)- .
مسند أيب داود الطياليس .املحقق :ادلكتور حممد بن عبد املحسن الرتيك .انلارش :دار هجر – مرص .الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1999 -م  -حتفة األحوذي
برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى  .انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت - .الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد ،للسااعيت .انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب .الطبعة :اثلانية - .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري .انلارش :دار العلم للمَليني – بريوت .الطبعة :الرابعة  1407ه -
 1987م  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقَلين .انلارش :دار املعرفة  -بريوت - .1379 ،معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود،
للخطايب .انلارش :املطبعة العلمية – حلب .الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م  -رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن
العباد ،نسخة اإللكرتونية - .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية،
 1415ه.

الرقم املوحد)58146( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Prayer should not be offered when food is
ready, nor when one is in dire need of
answering the call of nature

ال صالة ِبرضة طعام ،وال وهو يدافعه األخبثان

 .879احلديث:

**

879. Hadith:

ا
َ
شة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :ال صَلة `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
عن اعئ ِ
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
َُ ُ َ ََ
َ
حبَ َ
رضة َطعامَ ،
».
ان
ث
خب
األ
ه
ع
ف
ا
د
ي
وهو
ال
و
ِ
ِ
him, said: "Prayer should not be offered when food is
ready, nor when one is in dire need of answering the
"call of nature

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
يؤكد هذا احلديث رغبة الشارع يف حضور قلب
امللكدف يف الصَلة بني يدي ِّ
ربه ،وال يكون ذلك إال

بقطع الشواغل؛ اليت يسبب وجودها عدم الطمأنينة
واخلشوع؛ هلذا :فإن الشارع ينيه عن الصَلة حبضور

الطعام اذلي تتوق نفس املصِّل إيله ،ويتعلق قلبه به،

وكذلك ينَه عن الصَلة مع مدافعة األخبثني- ،

الذلين هما ابلول والغائط-؛ النشغال خاطره بمدافعة

األذى.

Brief Explanation:
**

This Hadith affirms that Shari'ah urges Muslims to be
attentive and focused while standing before their Lord
in prayer, and this cannot take place except by cutting
off the distractions that hinder tranquility and
attentiveness of the heart in prayer. Therefore, Allah
forbids offering prayer in the presence of food that one
longs for and his heart will be attached to while praying.
Likewise, Allah forbids offering prayer when one is in
dire need of answering the call of nature (i.e. urine and
excrement), because his mind will be busy resisting to
relieve himself.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ِّ
• ال صَلة  :ال يصل اإلنسان.
• حبَ ْ َ
رض ِة  :حبضور.
ِ
• وال وهو  :أي :اإلنسان.
َُ ُ ُ َ ْ ََ
د
ان  :ابلول والغائط ،ومعىن مدافعتهما إياه :أنه يدفعهما عن اخلروج ويدفعانه عن الشغل بغريهما يلخرجا.
• يدافِعه األخبث ِ

فوائد احلديث:
 .1كراهة الصَلة يف حال مدافعة األخبثني ،ما لم يضق الوقت فتقدم الصَلة مطلقا ،ولو صىل وهو كذلك فإن صَلته صحيحة لكنها ناقصة غري
اكملة للحديث املذكور وال إاعدة عليه ،وأما إذا دخل يف الصَلة وهو غري مدافع لألخبثني وإنما حصلت املدافعة أثناء الصَلة فإن الصَلة
صحيحة وال كراهة إذا لم تمنع هذه املدافعة من إتمام الصَلة.

 .2حضور القلب واخلضوع مطلوبان يف الصَلة.

 .3ينبِغ للمصىل إبعاد لك ما يشغله يف صَلته.
د
ُّ
 .4احلاجة إىل ُّ
اتلغوط عذر يف ترك اجلمعة واجلماعة ،برشط أال جيعل أوقات الصلوات مواعيد هلما.
اتلبول أو

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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)3088( :

209

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The prayer of someone who did not recite
the Opening of the Book (Surat-ulFaatihah) is invalid

ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب
**

880. Hadith:

: احلديث.880

َ َُ
اد َة بْن د
‘Ubaadah ibn As-Saamit, may Allah be pleased with -  عن انليب-ريض اهلل عنه- الصا ِمت
عن عب
ِ
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and ْ َ ْ َ
 «ال صَلة ملن لم يقرأ: قال-صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, said: "The prayer of someone
».بفاحتة الكتاب
who did not recite the Opening of the Book (Surat-ulFaatihah) is invalid"

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Surat-ul-Faatihah is the mother and spirit of the Qur'an,  ألنها مجعت، يه أم القرآن وروحه،سورة الفاحتة
as it combines all types of praises and sublime
attributes of Allah, the Almighty. It also speaks about  وإثبات،أنواع املحامد والصفات العىل هلل تعاىل
the dominion and irresistible power of Allah, the Day of ، والعبادة والقصد، واملعاد واجلزاء،امللك والقهر
Judgment, recompense, worship, and intention. These
 ذلا فرضت قراءتها.وهذه أنواع اتلوحيد واتلاكيلف
are various types of monotheism and religious
obligations. Therefore, it is compulsory to recite it in ، وتوقفت صحة الصَلة ىلع قراءتها،يف لك ركعة
ْ َونُفي
each Rak`ah, and the validity of prayer is contingent  ويؤكد،ت حقيقة الصَلة الرشعية بدون قراءتها
ِ
upon its recitation. Thus, from the Shari`a perspective,
the essence of prayer is negated, if Surat-ul-Faatihah نيف حقيقتها الرشعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أيب
ا
is missing, as confirmed by the Hadith in which Abu هريرة مرفواع وهو "الجتزئ صَلة اليقرأ فيها بأم
Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported that
 ويستثىن من ذلك املأموم إذا أدرك اإلمام."القرآن
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: " A prayer is incomplete in which the Mother راكعا فيكرب لإلحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاحتة يف
of the Qur'an (Surat-ul-Faatihah) is not recited." An  وألنه لم يدرك حمل القراءة،هذه الركعة حلديث آخر
exception to that is when someone joins the prayer
.وهو القيام
while the Imam is bowing down (in Rukoo`). In this
particular case, he should make Takbeerat-ul-Ihraam
(Opening Takbeer) and then bow down, without having
to recite Surat-ul-Faatihah. This is approved by another
Hadith, and because that person did not catch the time
of its recitation (standing position) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أراكن الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
َ َُ
اد َة بْن د
- ريض اهلل عنه- الصا ِمت
 عب:اتلخريج
ِ
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ال صَلة جمزئة وهو شامل لصَلة الفرض وانلفل: • ال صَلة
ْ َْ
. يشمل املنفرد واإلمام واملأموم: • ملن لم يق َرأ

. سميت به ألن الكتاب افتتح بها، يه سورة احلمد هلل رب العاملني: • بفاحتة الكتاب

:فوائد احلديث

ُْ
. وأنه ال جي ِزىء غريها مع القدرة عليها، وجوب قراءة الفاحتة يف لك ركعة من الصَلة.1
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ا
 .2بُطَلن الصَلة برتكها من املتعمد واجلاهل وانلايس ،ألنها ركن ،واألراكن ال تسقط مطلقا.

 .3فضيلة الفاحتة.

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم 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  .1426عمدة 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 ،أليب 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.

الرقم املوحد)5378( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َّ َ ْ َ
 صم،-ادله ِر
شطر- ال صوم فوق صوم أيخ داود

There is no fasting superior to the fast of
my brother Dawood (David); fasting half of
one's life by fasting one day and eating one
day.

يوما وأفطر يوما

**

881. Hadith:

: احلديث.881

ْ َ
-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص
ُ
 أين-صىل اهلل عليه وسلم- خرب رسول اهلل
 «أ:قال
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ  َوألق،وم دن انلهار
َ  واهلل أل ُص:أقول
ُ وم دن الليل َما عش
.ت
ِ
 أنت اذلي:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
ُ
َ
ُ
: فقال.-بأيب أنت وأيم-  قد قلتُه:فقلت هل
قلت ذلك؟
َ ُ
ْ د
ُ
 الشه ِر،  َوق ْم َون ْم،وأفطر
ِ  فصم،فإنك ال تستطيع ذلك
َ
َ َ
ْ َ ََ َ َ َ د
َْ
َلثَ َة أَيد
 وذلك مثل،رش أمثال ِ َها
ع
ب
ة
ن
س
احل
ن
إ
ف
،
ث
ٍام
ِ
ِ ُِ
ْ
ُ  فإين أط: قلت.ادلهر
صيام د
: قال.يق أفضل من ذلك
ِ
ِ
َ
ُ
ُ  أط: قلت.فصم يوما وأفطر يومني
.يق أفضل من ذلك
ِ

`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased
with both of them, reported: "The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, was told
that I had said: 'By Allah, I will fast every day and pray
every night for as long as I live.' Allah's Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him, asked me:
'Are you the one who said that?' I said: 'Yes, I said it;
by my father, you and my mother.' He said: 'You would
not be able to do that. So fast and break your fast, pray
and sleep. Fast for three days a month. The reward of
a good deed is multiplied by ten, so the fasting of three
days a month equals the fasting of a year.' I said: 'I can
do (fast) more than this.' He said: 'Fast one day every
three days.' I said: 'I can do more than that.' He said:
'Fast every other day; this was the fasting of Dawood
(David) and the best form of fasting.' I said: 'I can do
better than that.' He said: 'There is nothing better than
that.' In another narration, the Prophet said: "There is
no fasting superior to the fast of my brother Dawood;
fasting half of one's life by fasting one day and eating
one day".

، فذلك مثل صيام داود، فصم يوما وأفطر يوما:قال
ُ  إين أُط: فقلت.وهو أفضل الصيام
.يق أفضل من ذلك
ِ
 «ال صوم فوق: ويف رواية،» ال أفضل من ذلك:قال
َ َ ْ َ د
.» صم يوما وأفطر يوما،-ادله ِر
شطر- صوم أيخ داود

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

ْ ُ
َ خ
رب أن عبد اهلل بن
ِ  أ-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
َ
 أقسم ىلع أن يصوم فَل-رض اهلل عنهما- ع ْم ٍرو
َ
 هل قال ذلك؟: فسأهل، ويقوم فَل ينام لك عمره،يُفطر

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, was told that `Abdullah ibn `Amr swore to fast
every day and stay in prayer all night without sleep for
his entire life. So he asked him whether he had said that
and he answered that he had. The Prophet told him
، إن هذا يشق عليك وال حتتمله: فقال. نعم:فقال
that such a commitment would be beyond his
endurance, so he should combine worship with rest by ،وأرشده إىل اجلمع بني الراحة والعبادة فيصوم ويفطر
fasting and eating; praying at night and sleeping and  ويقترص ىلع صوم ثَلثة أيام من لك،ويقوم وينام
restricting his voluntary fasting to three days a month,
ُ
which would grant him the reward of fasting the whole  فأخربه أنه يطيق.شهر؛ يلحصل هل أجر صيام ادلهر
year. However, `Abdullah said that he could handle  وما زال يطلب الزيادة من الصيام حىت،أكرث من ذلك
more than that. He kept asking to do more fasting until
 وهو صيام داود عليه،انتَه إىل أفضل الصيام
he reached its ultimate form, which is fasting like
ا
ا
Prophet Dawood (David), namely, fasting every other  فطلب. ويفطر يوما، وذلك أن يصوم يوما،السَلم
day. He, may Allah be pleased with him, asked to do صىل-  فقال-ريض اهلل عنه- املزيد لرغبته يف اخلري
more from a desire to do more good deeds, but the
. ال صوم أفضل من ذلك:-اهلل عليه وسلم
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
told him that there was no fast better than that.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ألصومن  :هذا قسم ،واملعىن :واهلل ألصومن.
• بأيب أنت وأيم  :أي :أفديك بأيب وأيم.
• أمثاهلا  :أشباهها.

• مثل صيام ادلهر  :يف اثلواب واألجر.
• أطيق  :أستطيع.

فوائد احلديث:

َ
 .1فضيلة عبد اهلل بن ع ْم ٍرو -ريض اهلل عنهما -وحرصه ىلع العبادة وقوته فيها.

 .2جواز اإلخبارعن األعمال الصاحلة واألوراد وحماسن األعمال اليت يقوم بها الشخص ،وال خيىف أن حمل ذلك عند أمن الرياء.
ُّ
واتلنطعُ ،
ُّ
ويطلب فيها السهولة واليَّس؛ ألنه أنشط ىلع العمل ،وأدوم عليه.
اتلعمق
 .3سماحة رشيعة اإلسَلم ،حيث يُكره فيها

 .4آخر َحد للصيام الفاضل ،هو صيام يوم ،وفطر يوم ،وهو صيام داود -عليه السَلم-.

 .5كراهة صيام ادلهر ،ألنه خمالف لقوهل عليه الصَلة والسَلم" :فصم وأفطر" وحلديث" :ال صام من صام األبد".

 .6أحب األعمال أدومها وإن قل.

 .7استحباب صيام ثَلثة أيام من لك شهر.

 .8أن أفضل الصيام صيام داود -عليه السَلم-.

 .9أن اتلطوع بصوم يوم وفطر يوم مرشوع يف األمم السابقة.

 .10ثواب احلسنة بعرش أمثاهلا.
ا
َ
 .11تقدير انليب صىل اهلل عليه وسلم العمل بقدرة صاحبه ،إذ ق َ
رص عبد اهلل أوال ىلع ثَلثة أيام من لك شهر ،فلما طلب املزيد  ،ورأى انليب صىل
ا
َ
اهلل عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة ،قال" :فصم يوما وأفطر يومني" .فلما أظهر الرغبة يف طلب الزيادة ،أرشده إىل أفضل الصيام فقال" :فصم يوما
ا
وأفطر يوما".
 .12كمال شفقته ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ورمحته بأمته ،حيث اكن يرشد إىل األسهل فاألسهل.

 .13جواز قول اإلنسان يف انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-بأيب هو وأيم.

 .14ينبِغ مرااعة اإلنسان حلاهل يف املستقبل.

 .15تقرير اإلنسان بما نسب إيله للتثبت من صحته وإلزامه به

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4542( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
There should be no fasting on two days: AlFitr and Al-Ad-ha. There should be no
prayer after the Fajr prayer until the sun
rises nor after the ‘Asr prayer until the sun
sets. No special journey should be made
except to three mosques: Al-Masjid-ulHaram, Al-Masjid-ul-Aqsa, and this
mosque of mine.

 وال صالة، الفطر واألضىح:ال صوم يف يومني

 وال بعد العرص،بعد الصبح حىت تطلع الشمس
 وال تشد الرحال إال إىل ثالثة،حىت تغرب

، ومسجد األقىص، مسجد احلرام:مساجد
ومسجدي هذا

**

882. Hadith:

: احلديث.882

َ
ْ
 واكن غ َزا مع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِري
َ َ ْ َ َْ
: قال،رشة غ ْز َوة
 ثِنيت ع-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ْ سمعت
-صىل اهلل عليه وسلم- أر َبعا من انليب
َ فَأَ ْع
َ  ال تسافر املرأة َمس:جبْ َنين قال
رية يومني إال ومعها
ِ
ِ
َْ
ََْْ
ْ
َ
 ال ِفط ِر:ني
ِ  وال صوم يف يوم،زوجها أو ذو حمرم
َ َ
ُ َ
ُّ  وال صَلة بعد،األ ْض َىح
،الصبح حىت ت ْطل َع الشمس
و
ُ َ ِّ ُّ َ ُ
 وال تشد الرحال إال إىل،وال بعد العرص حىت تغرب
َ َْ
، ومسجد األقىص، مسجد احلرام:ثَلثة مساجد
َ
.وم ْس ِج ِدي هذا

Abu Sa‘eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported (and he fought in twelve battles with the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him): "I heard four things from the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, that pleased me. He
said: 'No woman should travel on a two-day-distant
journey except with her husband or a Mahram
(permanently unmarriageable kin). There should be no
fasting on two days: Al-Fitr and Al-Ad-ha. There should
be no prayer after the Fajr prayer until the sun rises nor
after the ‘Asr prayer until the sun sets. No special
journey should be made except to three mosques: AlMasjid-ul-Haram, Al-Masjid-ul-Aqsa, and this mosque
of mine"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The narrator reports that Abu Sa‘eed Al-Khudri, may
Allah be pleased with him, participated in twelve battles
with the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him. Abu Sa‘eed said: "I heard four things from
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, that pleased me," meaning that he heard a Hadith
from the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, that contained four rulings that pleased him.
The first ruling: "No woman should travel on a two-daydistant journey except with her husband or a Mahram,"
meaning that it is not permissible for a woman to travel
without a Mahram. The Mahram is either her husband
or a man who is permanently forbidden from marrying
her, such as the father, grandfather, son, brother, and
paternal and maternal uncles. A "two-day-distant
journey" is estimated at eighty kilometers. Another
narration reads: "It is not lawful for a woman to travel
the distance of a day and night except with a Mahram,"
and in another narration: "the distance of a day," and in
another: "the distance of a night," and in yet another
one: "No woman should travel on a three-day-distant
journey except with a Mahram." In a narration reported
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**

د
 أن أبا-ريض اهلل عنه- خيرب الراوي عن أيب سعيد

صىل-  غزا مع انليب-ريض اهلل عنه- سعيد اخلدري
َ َ ْ َ َْ
: قال أبو سعيد.رشة غ ْز َوة
 ثِنيت ع-اهلل عليه وسلم
ْ سمعت
-صىل اهلل عليه وسلم- أر َبعا من انليب
د
َ فَأَ ْع
 سمع-ريض اهلل عنه-  أن أبا سعيد: يعين،جبْ َن ِين
 حديثا فيه أربعة-صىل اهلل عليه وسلم- من انليب
ْ
َ فأع
:  احلكم األول:-ريض اهلل عنه- جبَته
،أحاكم
َ  ال تسافر املرأة َمس:"قال
رية يومني إال ومعها زوجها أو
ِ
َْ
َْ
َ
، ال جيوز للمرأة أن تسافر بَل حمرم:ذو حم َرم" أي
َ
، زوجها أو من حترم عليه ىلع اتلأبيد:واملحرم هو
َ اكألب واجلَ ِّد واالبن واألخ
 ومسرية،والعم واخلال
يومني تقدر بثمانني كيلو ا
 "ال حيل: ويف رواية،مرتا
المرأة تسافر مسرية يوم ويللة إال مع ذي حمرم

" ويف رواية "مسرية يوم" ويف رواية "مسرية يللة،"عليها

ويف رواية "ال تسافر امرأة مسرية ثَلثة أيام إال مع ِذي

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
by Abu Dawud: "a far distance." An-Nawawi, may Allah
have mercy upon him, said: "The limitations set are not
to be taken literally; rather, the woman is forbidden from
anything that is considered traveling except with a
Mahram, and the limitation occurred due to an actual
situation, so its understanding is not to be acted upon."
This is in case there is no necessity for her to travel. If
there is a necessity, it will be permissible for her to
travel, such as if she embraced Islam in a non-Muslim
country or a country under the disbelievers' rule, and
she feared for herself regarding remaining among nonMuslims. In this case, it is permissible for her to travel
alone. The second ruling: "There should be no fasting
on two days: Al-Fitr and Al-Ad-ha," meaning that it is
not permissible to fast on Eid-ul-Fitr or Eid-ul-Ad-ha
regardless of whether one is making up for a missed
fast or fulfilling a vow. If one fasts one or both of them,
His fast will not be counted for him and he will be sinful
if he does so intentionally. It was mentioned in a Hadith:
"It is prohibited to fast these two days. On the Day of
Ad-ha, you eat from the meat of your sacrifices; and on
the Day of Fitr, you break your fast (that you were
fasting in Ramadan)." So the reason for the prohibition
on the Day of Ad-ha is the slaughtering and eating from
the meat of the offerings and sacrifices, and it is
sanctioned for the people to eat from the offerings and
sacrifices, so they should not busy themselves with
fasting instead of slaughtering and eating, which are
from the apparent rituals of Islam. As for the reason
behind the prohibition on Eid-ul-Fitr, it is in its name,
and the people should be eating on this day, and not
fasting. It is also the day that distinguishes between
Ramadan and Shawwal, so one must not fast on it. The
third ruling: "There should be no prayer after the Fajr
prayer" The apparent meaning of the Hadith is the
impermissibility of performing the voluntary prayer after
the rise of dawn, however, this is not the intended
meaning, because other texts indicate the
recommendation of performing the two (voluntary)
Rak‘ahs (units of prayer) of the Fajr after the rise of
dawn (if one failed to pray them before the Fajr prayer),
and this is agreed upon unanimously. It is
impermissible to pray after the Fajr prayer, and the
evidence for this specification is found in the narration
of Al-Bukhari reported by Abu Sa‘eed: "There should be
no prayer after the Fajr prayer until the sun rises and
after the ‘Asr prayer until the sun sets." A narration of
Muslim reads: "There should be no prayer after the Fajr
prayer." "And after the ‘Asr prayer until the sun sets,"
meaning until the sun sets. So when one performs the
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رمحه-  قال انلووي،"حمرم" ويف رواية أليب داود "بريدا
ُ  (ليس:-اهلل
المراد من د
 بل لك ما،اتلحديد ظاهره
َ سفرا فاملرأة َمنْهية عنه إال
يُسىم ا
 وإنما وقع،بالمحرم
ِ
د
 وهذا إذا.)اتلحديد عن أمر واقع فَل يُعمل بمفهومه

 فإن اكن رضورة جاز هلا،لم يكن لسفرها رضورة
َ ْ
د
 كما لو أسلمت يف دار الكفر أو يف دار احلرب،السفر
َ
َ وخ ِشيَت ىلع نفسها
 فيف هذه احلال،ابلقاء بني الكفار

 "وال صوم يف: احلكم اثلاين.جيوز هلا السفر لوحدها
ََْْ
َ ْ َ
ْ
عيد
ِ  ال جيوز صوم يوم: أي." ال ِفط ِر َواألضىح:ني
ِ يو م
َ
 سواء عن قضاء ما فاته أو عن،ال ِفطر أو األضىح
َ
 فلو صامهما أو أحدهما لم جيزئه ويأثم بفعله،نذر
 (نَه عن صيام: وقد جاء يف احلديث.إن اكن متعمدا
 أما يوم األضىح فتأكلون من حلم،هذين ايلومني

) وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم،نسككم
د
َ فَعلة
 ألجل اذلبح واألكل من:المنع يوم األضىح
ِ
ُ
َ
 وقد رشع للناس أن يأكلوا من،الهدي واألضايح
اهلدي واألضايح فَل يَنشغلوا بالصيام عن اذلبح

 وأما،واألكل اليت يه من شعائر اإلسَلم والظاهرة

 ومن شأنه، فهو ىلع اسمه:علة انليه يف عيد الفطر
، ال أن يكون صائما،أن يكون اإلنسان فيه ُمفطرا
َ
َ
ا
 وفصل بني شهر رمضان وشوال،وأيضا فيه تميزي
َ
 "وال صَلة بعد: احلكم اثلالث.فوجب إفطاره
ُّ
 عدم جواز صَلة اتلطوع: ظاهر احلديث."الصبح
 لكن هذا الظاهر غري مراد؛ ألن،بعد طلوع الفجر
انلصوص األخرى دالة ىلع استحباب ركعيت الفجر

 وال جتوز، وهو أمر جممع عليه،بعد طلوع الفجر
َ
 ويدل هلذا القيد رواية أيب.الصَلة بعد صَلة الفجر
 "وال صَلة بعد صَلتني بعد:سعيد عند ابلخاري
َ
ُّ  وبعد،العرص حىت تَغرب الشمس
الصبح حىت تطلع
د
 "ال صَلة بعد صَلة:الشمس" ويف رواية ملسلم
َ
َ  "وال بعد."الفجر
 حىت تغرب:العرص حىت تغرب" أي
ْ
 فإذا صىل اإلنسان صَلة العرص أم َسك عن،الشمس
 فَل ينَه عنها بعد، أما قضاء الفوائت،صَلة اتلطوع
َ
 احلكم.العرص؛ لوجوب املسارعة يف إبراء اذلمة
ُ ِّ ُّ َ ُ
:الر َحال إال إىل ثَلثة مساجد
 "وال تشد: الرابع

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ

ْ َ
َ ْ
ج ِدي هذا" ‘Asr prayer, he should refrain from performing any
مسجد احلرام ،ومسجد األقىص ،ومس ِ
voluntary prayer. There is no prohibition for making up
ُ
ا
أي :ال ينشئ اإلنسان سفرا إىل بقعة من بقاع األرض the missed prayers after the ‘Asr prayer because it is
بقصد د
اتلقرب إىل اهلل -عز وجل -فيها ،أو من أجل obligatory to hasten and free one's self from obligation.
The fourth ruling: "No special journey should be made
ِمزيتها وفضلها ورشفها إال إىل هذه املساجد اثلَلثة،
except to three mosques: Al-Masjid-ul-Haram, Alفَل بأس من إنشاء د
السفر إيلها ،بنص احلديث.
Masjid-ul-Aqsa, and this mosque of mine," meaning
that one should not set out on a journey to any place on
earth seeking closeness to Allah, may He be Glorified
and Exalted, or due to its distinction, virtues, or esteem
except to these three mosques, and it is alright to set
out on a journey to them according to the text of the
Hadith.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > تاريخ مكة واملدينة واألقىص
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
فوائد احلديث:

 .1عدم جواز َسفر املرأة بَل حمرم.
 .2أن املرأة ليست حمرما للمرأة يف د
السفر؛ لقوهل" :زوجها".
د ُّ
 .3أن املرأة َضعيفة ومن د
السهل التسلط عليها.
ُ
د
 .4اعتناء الرشيعة اإلسَلمية باملرأة ،ومحايتها َ
وصونها من لك ما ي َع ِّرضها للضياع.
 .5حتريم صوم يوم ِعيد الفطر واألضىح؛ ألن األصل يف انلديه اتلحريم ،فلو خالف وصامهما أثِم ولم يصح منه ،لعدم انعقاده أصَل.
 .6عدم صحة صَلة اتلطوع املطلق بعد صَلة الفجر إال ركعيت الفجر؛ إليقاعها يف وقت انليه؛ لقوهل( :ال صَلة) فيُحمل احلديث هنا :ىلع نيف
الصحة ،ويستثىن من انليه :راتبة الفجر؛ ملا تقدم من داللة ُّ
السنة ىلع ذلك.

ُ
 .7عدم صحة صَلة اتلطوع املطلق بعد صَلة العرص؛ إليقاعها يف وقت انليه؛ لقوهل( :ال صَلة  )..فيُحمل احلديث هنا :ىلع نيف الصحة.
َ َ
 .8فيه ديلل أن وقت العرص يمتد إىل غروب الشمس ،لكن جاء يف حديث :عبد اهلل بن عمرو بن العاص" :ووقت العرص ما لم ت َصف در الشمس"،
فَ َ
حمل العلماء -رمحهم هلل -حديث ابلاب وغريه إىل أن ما بعد االصفرار وقت رضورة ،كما لو اكن اإلنسان نائما ولم يستيقظ إىل بعد االصفرار،
فيؤديها يف ذلك الوقت وال إثم عليه ،أو تطهر احلائض أو يَبلغ د
الصيب أو يُسلم الاكفر أو غري ذلك من األعذار الرضورية ،أما تأخريها إىل ما بعد
االصفرار من غري عذر فَل جيوز.
 .9فيه جواز َشد ِّ
الرحال إىل املساجد اثلَلثة.
 .10فضل املساجد اثلَلثة َ
وم ِز ديتُها ىلع غريها ألسباب؛ منها :كونها مساجد األنبياء ،وألن األول :قِبْلة انلاس وإيله حجهم ،واثلاين :اكن قِبْلة
األمم د
السالفة ،واثلالث :أُسس ىلع د
اتلقوى.
َ
الر َ
 .11عدم جواز السفر لزيارة القبور ولو اكن قَرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ لقوهل( :ال ت ُ َش ُّد ِّ
حال) ،فيدخل يف عمومه :قرب انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -وقبور من دونه من باب أوىل ،وجتوز زيارته ملن اكن يف املدينة ،أو أىت إيلها لغرض مرشوع أو جائز.

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 .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقَلين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق،
د
املكرمة ،الطبعة:
دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة1379 :ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة،
املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .سبل السَلم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .جمموع فتاوى
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ومقاالت ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني،
دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .بلوغ املرام من
أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقَلين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10603( :
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َض َ
َض َر وال ِ َ
ال َ َ
ار

 .883احلديث:

There should be neither harm nor
reciprocating of harm.
**

883. Hadith:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
رض َ
رض َر وال َ
صىل اهلل وعليه وسلم -قال« :ال َ َار».
ِ
blessings be upon him, said: ‘There should be neither
harm nor reciprocating of harm''’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

احلديث يمثل قاعدة اإلسَلم يف الرشائع وقواعد
األخَلق واتلعامل بني اخللق ،ويه دفع الرضر عنهم

بمختلف أنواعه ومظاهره ،فالرضر حمرم وإزالة
الرضر واجب ،والرضر ال يزال بالرضر ،واملضار

حمرمة.

Brief Explanation:
**

This Hadith constitutes an Islamic principle related to
law, ethics, and dealing with others, which is, not to
harm anyone in any way, because it is forbidden to
inflict harm and it is mandatory to eliminate harm. A
harm cannot be eliminated by a harm and harming is
forbidden.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > القواعد الفقهية واألصويلة
راوي احلديث :رواه ابن ماجه من حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -ومن حديث عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه .-ورواه أمحد من
حديث عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه .-ورواه مالك من حديث عمرو بن ييح املازين مرسَل.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• ال رضر  :ال يرض الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه.

• وال رضار  :ال جيازي من رضه بأكرث من املقابلة باملثل ،واالنتصار باحلق.

فوائد احلديث:
 .1الرسول أويت جوامع اللكم وشواهد هذا كثرية ،وهو من خصائصه -عليه الصَلة والسَلم-.
 .2الرضر يُزال.
 .3انليه عن املجازاة بأكرث من املثل.
 .4لم يأمر اهلل عباده بيشء يرضهم.
 .5ورود انليف بمعىن انليه.
 .6حتريم الرضار بالقول أو الفعل أو بالرتك.
 .7دين اإلسَلم هو دين السَلمة.
 .8هذا احلديث يعترب قاعدة من قواعد الرشيعة ،ويه أن الرشيعة ال تقر الرضر ،وتنكر اإلرضار.
 .9هل بني الرضر والرضار فرق أم ال؟ فمنهم من قال :هما بمعىن واحد ىلع وجه اتلأكيد ،واملشهور أن بينهما فرقا ،ثم قيل :إن الرضر هو االسم،

والرضار الفعل ،فاملعىن أن الرضر نفسه منتف يف الرشع ،وإدخال الرضر بغري حق كذلك .وقيل :الرضر :أن يدخل ىلع غريه رضرا بما ينتفع هو به،
والرضار :أن يدخل ىلع غريه رضرا بَل منفعة هل به ،كمن منع ما ال يرضه ويترضر به املمنوع ،ورجح هذا القول طائفة ،منهم ابن عبد الرب ،وابن
الصَلح .وقيل :الرضر :أن يرض بمن ال يرضه ،والرضار :أن يرض بمن قد أرض به ىلع وجه غري جائز .وبكل حال فانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
إنما نىف الرضر والرضار بغري حق.
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املصادر واملراجع:
ا

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

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1424ـه2003 -م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .اجلامع يف رشوح األربعني
انلووية ،للشيخ حممد يَّسي ،ط .دار اليَّس - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسَليم – بريوت ،الطبعة اثلانية  1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)4711( :
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The son of Adam cannot make a vow
concerning what is not his; he cannot free a
slave who is not his; and he cannot divorce
a woman who is not his (wife).

ال نذر البن آدم فيما ال يملك ،وال عتق هل فيما
ال يملك ،وال طالق هل فيما ال يملك

 .884احلديث:

**

884. Hadith:

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده قال :قال `Amr ibn Shu`ayb reported from his father that his
َْ
grandfather said that the Messenger of Allah, may
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال نذ َر البن آدم
Allah’s peace and blessings be upon him, said: “The
فيما ال يملك ،وال ْ َ
عتق هل فيما ال يملك ،وال طَلق son of Adam cannot make a vow concerning what is not
ِ
ْ
his; he cannot free a slave who is not his; and he cannot
هل فيما ال يم ِلك».
divorce a woman who is not his (wife)”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

د
يف هذا احلديث يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
د
اتلرصف ال يصح وال ينفذ إال فيما يملكه اإلنسان،
د
أما اليشء اذلي ليس حتت ترصفه فَل جيوز وال يصح

Brief Explanation:
**

In this Hadith, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, explains that one can handle
only things that he owns, and that disposing of things
that one does not own is void. This rule applies to the
acts mentioned in the Hadith as follows: 1. The vow
ترصفه فيه؛ من ذلك انلذر فَل يصح وال ينعقد يف
(Nadhr): Making a vow concerning a thing that one
يشء ال يملكه انلاذر حني نذره ،حىت ولو ملكه بعده does not own at the time of making the vow is void.
ا
وأيضا العتقEven if one comes to own that thing later, he neither ،
فَل يلزمه الوفاء به ،وال كفارة عليه،
has to fulfill his vow nor offer expiation.
2.
ا
د
فَل يصح أن يعتق رقيقا ال يملكه؛ ألن ترصفه لم يقع Emancipation of a slave: One cannot free a salve who
حمله ،وكذلك الطَلق ال يصح من رجل ىلع امرأة is not his, because emancipation in this case in
objectless. 3. Divorce: It is void if made by a man
د
أجنبية ليست زوجة هل؛ فـ"إنما الطَلق ملن أخذ
concerning a woman who is not his wife, because the
بالساق" ،وقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال طَلق فيما right of divorce belongs exclusively to the husband who
has the right to intimacy, and also because the Prophet,
ال يملك".
may Allah’s peace and blessings be upon him, said:
“One cannot divorce a woman who is not his (wife)”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > األيمان وانلذور > انلذور
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطَلق > أحاكم ومسائل الطَلق
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• انلذر  :إلزام ملكف خمتار َ
نفسه هلل -تعاىل -بالقول شيئاا غري الزم عليه بأصل الرشع.
• ال ِعتق  :حترير الرقبة وختليصها من الرق ،وتثبيت احلرية هلا.
ُّ
َ ُ
الطَلق َ :حل قيد انلاكح أو بعضه.
•

فوائد احلديث:
 .1أن انلذر ال يصح وال ينعقد يف يشء ال يملكه انلاذر حني نذره ،حىت ولو ملكه بعده ،فَل يلزمه الوفاء به ،وال كفارة عليه.
 .2أنه ال طَلق إال بعد امللك بعقد انلاكح ىلع الزوجة ،وأن الزوج إذا طلق املرأة قبل انلاكح فَل طَلق هل.
ا
د
 .3أنه ال يصح أن يعتق رقيقا ال يملكه؛ ألن ترصفه لم يقع حمله.
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املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه - .توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي،
يح
ِ
د
د
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة
مكة

ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقَلين,
حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق – الرياض ,الطبعة :السابعة 1424 ،ه - .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 - .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 اإلسَليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م- .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،للشيخ
البسام .دار امليمان .الطبعة األوىل 1426 :ه – 2005م- .املوسوعة الفقهية الكويتية ,صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسَلمية  -الكويت- 1404 ،
 1427ه.

الرقم املوحد)58147( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
There is no emigration after the Conquest
(of Makkah), but there is Jihad and good
intention, and whenever you are called for
Jihad, you should immediately respond to
the call.

 وإذا، ولكن جهاد ونية،ال هجرة بعد الفتح
ْ َ ُ ُْ ْ
استن ِف ْرتم فان ِف ُروا
**

885. Hadith:

: احلديث.885

 قال: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس

‘Abdullah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both
of them, reported: "On the day of the Conquest of
Makkah, the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: 'There is no
emigration after the Conquest (of Makkah), but there is
Jihad and good intention, and whenever you are called
for Jihad, you should immediately respond to the call.'
On the same day, he, may Allah's peace and blessings
be upon him, added: 'Verily, Allah has made this city
sacred since the day He created the heavens and the
earth. Thus, it is a sanctuary by Allah’s decree until the
Day of Judgment. Fighting in it was not permissible for
anyone before me, and it was made permissible for me
for only an hour of a day. It is sacred by the sacredness
granted by Allah until the Day of Judgment. Its thorns
should not be cut off, and its game should not be
chased, and any lost item found therein should not be
picked up except by one who would announce it
publicly, and its green grass should not be cut off.' Al‘Abbaas said: 'O Messenger of Allah, except for the
"Idhkhir" (lemongrass), for it is used by their
blacksmiths and for their domestic purposes.' So, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
responded: 'Except for the “Idhkhir"'.

 «ال: يوم فتح مكة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ُْ ْ
 وإذا استن ِف ْرتم. ولكن جهاد ونية،هجرة بعد الفتح
ُ
َ  «إن هذا: وقال يوم فتح مكة.فَانْ ِف ُروا
ابلَّل َح در َمه اهلل
ُ ام
ٌ  فهو َح َر،يوم خلق اهلل السموات واألرض
حب ْر َم ِة
َ
َ
 وإنه لم حيل القتال فيه ِأل َح ٍد،اهلل إىل يوم القيامة
َ د
َْ
 حرام ِحبرمة اهلل،حيل يل إال ساعة من نهار
ِ  ولم،قب ِِّل
َ
ُ َ
َ ُ د
ُْ
 َوال، َوال ينَف ُر َصيْ ُد ُه، ال يع َض ُد ش ْوك ُه،إىل يوم القيامة
ْ
َ َ َ ُْ َ
َ
َُ
 فقال.» وال خيتَىل خَل ُه،يَلتَ ِق ُط لق َطتَ ُه إال من َع درف َها
ْ
َ
اإلذ ِخ َر؛ فإنه ِلقيْ ِن ِه ْم
ِ  إال، يا رسول اهلل:العباس
ْ
.»اإلذ ِخ َر
ِ  «إال:وبيوتهم؟ فقال

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both of them,
informs that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, delivered a sermon on the Day
of the Conquest of Makkah. He, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said that there is no emigration
from Makkah, because it has become part of the
Muslim lands. He then ordered the Muslims to fight if
they are ordered to, in obedience to Allah, His
Messenger and the ruler of the land. He, may Allah’s
peace and blessings be upon him, then spoke of the
sanctity of Makkah, and that it has been made sacred
since Allah created the heavens and the earth. He said
that it was not made lawful for anyone to fight in before
him, may Allah’s peace be upon him, and that it will not
be made permissible for any one after him either, as it
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 أن انليب،-ريض اهلل عنهما- خيرب عبد اهلل بن عباس
، قام خطيباا يوم فتح مكة-صىل اهلل عليه وسلم ال هجرة أي من مكة ؛ ألنها صارت بَلد:فقال
 وأمر من، ولكن بيق اجلهاد يف سبيل اهلل،إسَلم

طلب منه اخلروج إىل اجلهاد أن خيرج طاعة هلل

 وأن، ثم ذكر حرمة مكة،وطاعة لرسوهل وأويل األمر

ذلك منذ خلق اهلل السموات واألرض وأنها لم حتل

 ولن حتل-صىل اهلل عليه وسلم- ألحد قبل انليب
ُ
 ثم اعدت،ألحد بعده وإنما أحلت هل ساعة من نهار
 ثم ذكر حرمة مكة وأن ال يُعضد شوك، حرمتها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ْ

ُ

احلرم وال ُي َن دف ُر صيده وال تُلتَ َق ُط ل َق َطتُه إال ملن يريد was made lawful for him to fight therein for only an hour
of the day, and then it returned to its original state of
تعريفها ،وال يؤخذ خَله وهو العلف واحلشيش sanctity. He, may Allah’s peace and blessings be upon
واستثين من ذلك اإلذخر ملصلحة أهل مكة ،وذلك him, then mentioned that it is not permissible to cut off
its thorns or to chase its game, and that no one should
أن احلدادين يستعملونه يف إيقاد انلار ألعماهلم.
pick up lost items found in it except if he wants to
announce it. He, may Allah’s peace and blessings be
upon him, added that its vegetation should not be cut
off, including grass and fodder. He excluded the
“Idhkhir” because of the benefits it provides to the
people of Makkah as it was used by the blacksmiths in
starting fire for their work.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس
الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > اللقطة واللقيط
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ال هجرة بعد الفتح  :أي بعد فتح مكة؛ ألنها صارت دار إسَلم.
ْ ُْ ُ ْ
استن ِف ْرتم فان ِفروا " :نفر" خرج بَّسعة ،أي :إذا طلب خروجكم للحرب بَّسعة فاخرجوا كما طلب منكم وإنما يتعني بتعيني اإلمام.
•
ُْ
ُ
َ
• ال يعضد شوكه  :العضد :القطع.
• ال ُينَ دفر َص ُ
يده  :ال يُزعج من ماكنه ويذعر.
َ ُْ َ َ َ
ُ
• وال خيتَىل خَل ُه  :ال حيتش العلف اذلي يكون فيه ،واخلىل هو :احلشيش األخرض ،واملعىن :ال يؤخذ حشيشها األخرض الرطب.
ْ
اإلذ ِخ َر  :نبت قضبانه دقيقة وهل راحئة طيبة.
• ِ
َ
َ
ْ
• لقينهم  :أي :قني أهل مكة ،وهم احلدادون ،يشعلون به انلار إلمحاء احلديد.
• بيوتهم  :بيوت أهل مكة جيعلونه ىلع السقوف فوق اخلشب وحتت الطني.
• ال يُلتَقط  :ال يُؤخذ.
َ
• لق َطتُه  :ما ضاع من صاحبه.
• ِّ
عرفها  :اتلعريف باللقطة ابلحث عن صاحبها.

فوائد احلديث:
 .1حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تبليغ األحاكم يف مناسبتها.
ُ
 .2انقطاع اهلجرة من مكة إىل غريها ،ألنها بعد الفتح بَلد إسَلمية ،أما اهلجرة من غريها ،فيه باقية ،من لك بَّل ال يقيم اإلنسان فيه دينه.
 .3اإلشارة إىل أن مكة لن تعود بَّل كفر جتب اهلجرة منها.
باق إىل قيام الساعة.
 .4أن اجلهاد ٍ
 .5اإلشارة إىل أن االهتمام بانلية يف اجلهاد وغريه من سبل اخلري.
 .6وجوب اخلروج إىل اجلهاد إذا استنفره ويل األمر.
 .7حتريم القتال يف مكة ،فَل حيل ألحد إىل يوم القيامة.
 .8عظمة مكة وحرمتها.
 .9أن حتريمها قديم منذ خلق اهلل السماوات واألرض وأن حتريمها باق إىل يوم القيامة.
 .10جواز القتال فيها للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ساعة الفتح خاصة؛ ألنه استنقاذ هلا من الرشك وأهله.
 .11أن ما جاز للرضورة فإنه يقدر بقدرها.
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 .12وقوع النسخ يف األحاكم الرشعية حسبما تقتضيه حكمة اهلل -تعاىل-.

 .13حتريم قطع شجر احلرم وإن اكن مؤذيا اكلشوك.

 .14حتريم تنفري صيده ،وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق األوىل.

 .15حتريم اتلقاط لقطتها ،إال ملن أراد أن يعرفها ىلع وجه ادلوام.

 .16أن لقطة احلرم ال تملك ولو طال زمن تعريفها.
 .17حتريم حش حشيشها األخرض إال اإلذخر.

 .18جواز قطع الشجر واحلشيش انلابتني بفعل اآلديم ؛ ألنها ملكه.

 .19فضيلة العباس بن عبد املطلب؛ باتلماسه اإلذن يف اإلذخر مرااعة حلاجة انلاس.

 .20مراجعة املفيت وويل األمر فيما تقتضيه حاجة انلاس.

 .21اجتهاد انليب صىل اهلل عليه وسلم يف بعض مسائل الرشع.

 .22صحة استثناء املتلكم من الكمه ،وإن لم ينوه إال بعد أن طلب منه.
َْ ا
 .23أن مكة فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن َوة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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)4494( :
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َ
َ ُ َ
ال يصوم َّن أحدكم يوم اجلمعة ،إال أن يصوم

None of you should fast on Friday, unless
he fasts a day before it or a day after it.

يوما قبله أو بعده

 .886احلديث:

**

886. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
َ ُ َ د reported: "I heard the Messenger of Allah, may Allah's
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال يصومن
peace and blessings be upon him, say: 'None of you
َ ا
أحدكم يوم اجلمعة ،إال أن يصوم يوما قبله أو should fast on Friday, unless he fasts a day before it or
a day after it" '.
بعده».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يوم The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, forbade fasting on Friday, except when being
ُ
اجلمعة ،إال أن يقرن به صوم يومٍ قبله أو بعده ،أو coupled with fasting a day before it or a day after it, or
when it is part of a regular fast.
يكون ضمن صوم معتاد.
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ا
يوما قبله  :أي :موايلاا هل ،من غري فصل.
• ا
يوما بعده  :أي :موايلاا هل ،من غري فصل.

• الصيام  :اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن صوم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
ُ
 .2حكمة الترشيع اإلسَليم  ،حيث فرق بني صوم يويم العيدين ويوم اجلمعة.
املصادر واملراجع:
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن
عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)4449( :

225

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
َ ُ
ال يلِج انلار رجل بكى من خشية اهلل حىت
يَعود اللَّ ُ
نب يف َّ ْ
الرضع

 .887احلديث:

He who weeps out of fear of Allah will not
enter Hell until milk returns into the
udders.
**

887. Hadith:

عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال :قال رسول اهلل
انلار ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يَل ُج َرجل بَكى من
ِ
خشية اهلل حىت يَعود اللد ُ
الرضع ،وال َجيتمع ُغبَارٌ
نب يف د ْ
ُ َ ُ
يف سبيل اهلل َودخان جهنم».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘He who weeps out of fear
of Allah will not enter Hell until milk returns into the
udders, and the dust raised while fighting in the path of
Allah and the smoke of Hell will not come together”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه ال يدخل The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, stated that the person who
انلار من بكى من خشية اهلل؛ ألن الغالب من weeps out of fear of Allah will not enter the Hellfire,
اخلشية امتثال الطاعة واجتناب املعصية؛ حىت يعود because fear of Allah usually arises from obedience to
Him and refraining from sins. He used the metaphor
اللنب يف الرضع ،وهذا من باب اتلعليق باملحال .وال
"until milk returns into the udders" to indicate
جيتمع ىلع عبد غبار يف سبيل اهلل ودخان جهنمimpossibility. Similarly, the dust raised when someone ،
فكأنهما ضدان ال جيتمعان كما أن ادلنيا واآلخرة is fighting for the sake of Allah will prevent him from
being exposed to the smoke of the Hellfire, as they (that
نقيضان.
dust and that smoke) are two opposites, just as the
worldly life and the Hereafter are two opposites.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد.
**

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

معاين املفردات:

• ال يلج  :ال يدخل.

• الرضع  :مدر اللنب من الشاة وابلقر ،وهو اكثلدي للمرأة.
• خشية اهلل  :يه اخلوف املقرون بالعلم.

فوائد احلديث:
 .1أن ابلاكء خشية من اهلل تعاىل يبعث ىلع االستقامة ،فيكون وقاية من عذاب انلار.
 .2فضل اجلهاد يف سبيل اهلل.
 .3اخلوف من اهلل من أسباب انلجاة من انلار.
املصادر واملراجع:
-كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار -دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل   1430 :ـه -بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن

عيد اهلَليل-دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه  -نزهة املتقني ،د  .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد
أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت -الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م  -رياض الصاحلني د .ماهر بن ياسني الفحل دار ابن كثري للطباعة
والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -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 :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -مسند اإلمام
أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه-
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 2001م  -السنن الكربى املؤلف :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ-حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب
األرناؤوط -انلارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت -الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -صحيح اجلامع الصغري وزياداته  :حممد نارص ادلين األبلاين -دار
املكتب اإلسَليم-بريوت بلنان.

الرقم املوحد)3778( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
ُ َ
َ ََ
َ َّ
ت
ِ اويال
ِ ال يلبس القميص وال العمائ ِم وال الَّس
َ َ َ َ َ ََ
َْ ْ َ ُ َ َ
،ني
ِ وال الِّبان ِس وال اخل ِفاف إال أحد ال جيِد نعل
َ
ْ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
َُْ َ ْ ْ
 َوْلَقطعهما أسفل من الكعبني،ني
ِ فليلبس خف

He should not wear a shirt, a turban,
trousers, a hooded cloak, or leather socks
except if he cannot find sandals; he may
wear leather socks after cutting them to
make them lower than the ankles.
**

888. Hadith:

: احلديث.888

ا
 «أن رجَل-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ْ ُ ُ ََْ
المح ِر ُم ِم َن اثلياب؟ قال
 ما يلبس،قال يا رسول اهلل
ُ ال يلبس:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ َ
َ
َ  وال،القميص
َ ال د
 وال،اويَل ِت
الَّس
 و، الع َمائِ َم
ِ
َ َ
َْ ْ َ ُ
ٌ
ََ
،ني
ِ  وال ا،الربان ِ َس
ِ جيد نعل
ِ  إال أحد ال،خلفاف
َ
ْ َ َْ َْ ْ ُ د
ْ ْ ْ
 َوال، َويلَق َطع ُه َما أسفل من الكعبني،ني
ِ فليلبس خف
ْ يَلْبَ ْس من اثلياب شيئا َم دس ُه َز ْع َفران
،»أو َو ْر ٌس
َ  َوال تلبس الْ ُق دف،ب املرأة
ُ  «وال تَنْتَق:وللبخاري
.»ازيْ ِن
ِ

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported that a man asked: "O Messenger of
Allah, what kind of clothes should a Muhrim (pilgrim in
the state of Ihraam) wear?" The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, replied:
"He should not wear a shirt, a turban, trousers, a
hooded cloak, or leather socks except if he cannot find
sandals; he may wear leather socks after cutting them
to make them lower than the ankles. And he should not
wear clothes scented with saffron or Wars (kinds of
scents). " The narration of al-Bukhari adds: "and a
woman should not wear a Niqaab (face cover) or
gloves".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Companions, may Allah be pleased with them,
knew that there is a special appearance for the person
in the state of Ihraam (ritual consecration for
pilgrimage). For this reason a man asked the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, about
the permissible things that a Muhrim may wear. Since
it would be more appropriate to ask about the things
that a Muhrim should avoid to wear, because they are
limited, and since the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, always used the fewest most
precise words to relay the most comprehensive
information, he replied by clarifying what to avoid
wearing, thus implying that all the rest is permissible to
wear and imparting much knowledge (in a few words).
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, started listing what the Muhrim man is forbidden
from wearing, with each item implying that what
resembles it is also forbidden. He said: He should not
wear a shirt and everything that is tailored and sewn
with stitches to be form-fitting. He should not wear a
turban or anything that covers the head by being
attached to it. He should not wear pants. He should not
wear anything that covers a part (or parts) of the body,
whether sewn or unsewn, like gloves or leather socks
or the like. He should not wear on his legs what covers
the ankles, like cotton or wool or leather socks.
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 أن لإلحرام-ريض اهلل عنهم- قد عرف الصحابة
ٌ
-  وذلا سأل رجل انليب،هيئة ختالف هيئة اإلحَلل
 اليت، عن األشياء املباحة-صىل اهلل عليه وسلم
 د.يلبسها املحرم
ولما اكن من الَلئق أن يكون
 ألنها معدودة قليلة،السؤال عن األشياء اليت جيتنبها
ْ ُ
 جوامع اللكم-صىل اهلل عليه وسلم- وقد أع ِطي
أجابه ببيان األشياء اليت جيتنبها املحرم ويبىق ما

. وبهذا حيصل العلم الكثري،عداها ىلع أصل احلل
ُّ َ
 ي ُعد عليه ما حيرم ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- فأخذ
 منبها بكل نوع منها ىلع،الرجل املحرم من اللباس

 ولك ما، ال يلبس القميص: فقال،ما شابهه من أفراده
َ فُ ِّصل َوخ
، والربانس، وال العمائم،يط ىلع قدر ابلدن
ِ
ا
، وال الَّساويل، مَلصقا هل،ولك ما يغطى به الرأس
ا
، اكلقفازين وحنوهما-ولو عضوا- ولك ما غطي به
ُ ا
ا
 مما جيعل، وال اخلفاف وحنوهما،حميطا
ِ خميطا أو
 أو، من قطن أو صوف،بالرجلني ساترين للكعبني

، فمن لم جيد وقت إحرامه نعلني.جَّل أو غري ذلك
ْ َْ
ْ ْ ْ
،الكعبني
فليَلبَ ْس اخلفني ويلَق َطع ُهما من أسفل
ِ

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يلكونا ىلع هيئة انلعلني .ثم زاد -صىل اهلل عليه Whoever does not find sandals/slippers to wear during
his Ihraam may wear leather socks but he should cut
وسلم -فوائد لم تكن يف السؤال،
وإنما املقام them so that they would be below his ankles and
ا
َ د
يقتضيها ،فبني ما حيرم ىلع املحرم مطلقا من ذكر resemble sandals. Then the Prophet, may Allah’s
ا
peace and blessings be upon him, added additional
وأنىث ،فقال :وال يلبس شيئا من اثلياب ،أو غريها
benefits that were not part of the man’s question but
َُ د ا
َ ا
ِ
خميطا أو غري خميط ،إذا اكن مطيبا بالزعفران أو were called for by the situation. He clarified what is
ا
الورس ،منبها بذلك ىلع اجتناب أنواع الطيب .ثم impermissible for both the male and female Muhrim to
wear, saying that they should not wear any clothes,
د
بني ما جيب ىلع املرأة ،من حتريم تغطية وجهها whether sewn or unsewn, that are perfumed with
وإدخال كفيها فيما يسرتهما ،فقال" :وال تنتقب املرأةSaffron or Wars (kinds of scents), indicating by this that ،
all kinds of perfume are to be avoided. Then he
وال تلبس القفازين".
explained what is necessary for a woman specifically to
avoid in her state of Ihraam; namely, covering her face
and inserting her hands into what covers them; he said:
)"and a woman should not wear a Niqaab (face cover
"or gloves.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > حمظورات اإلحرام
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• القميص  :اثلوب ذو األكمام.
َ َ
د َ
اويل ،وهو ما يلبس ىلع انلصف السفِّل وهل رجَلن.
اويَلت  :مجع رس ِ
• الَّس ِ
• ََ
الربانِس  :مجع بُ ْرنس ،وهو اثلوب الشامل للبدن والرأس.
ُ ٍّ
َ
• اخلِفاف  :مجع "خف" ،وهو ما غطى الكعبني من اجلَّل.
ُ
الز ْع َف َران  :نبات بصِّل ُم َع ِّم ٌر من الفصيلة د
• َ
الس ْو َسنِ دي ِة يُصبغ به اثلياب.
الو ْرس ٌ :
• َ
نبت أصفر ،يصبغ به اثلياب ،وهل راحئة طيِّبة.
ُ
ْ
َ
َ
• ال تنتَ ِقب  :االنتقاب :هو أن خت ِّمر املرأة وجهها -أي تغطيه باخلمار -وجتعل لعينيها خرقني تنظر منهما.
َ ْ
• الكعبَني  :العظمان انلاتئان عند مفصل الساق.
ُد
ُ
الق َف َ
ازين  :تثنية قفاز ،وهو :يشء يعمل لليدين ذو أصابع ،من ِخ َر ٍق ،أو جلود ،أو غريها.
•

فوائد احلديث:
 .1أن السؤال ينبِغ أن يكون متوجها إىل املقصود علمه.
 .2جواز اجلهر بالسؤال يف املسجد للمصلحة.
ا
 .3ينبِغ للمسئول ،إذا رأى السؤال غري مَلئم أن يعدهل ويقيمه إىل املعىن املطلوب ،ويرضب صفحا عن السؤال.
 .4أن األشياء اليت جيتنبها املحرم من املَلبس قليلة معدودة ،وأما األشياء املباحة فيه كثرية ،وهلذا املعىن رصف انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ا

سؤال السائل عن ما يلبسه املحرم إىل بيان ما ال يلبسه.

 .5بَلغة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن جوابه.
َ
َ َ
َ
َ
َ
د َ
اويَل ِت ،والربانِس ،واخلِفاف ويبىق ما عداها ىلع أصل احلل.
 .6منع املحرم من لبس القميص والعمائم والَّس ِ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
لك ما ِّ
لك َخمِيط ،وبالعمائمَ َ ،
يغطي الرأس ،وباخلِفاف ىلع لك ما يسرت الرجل.
والربان ِ َس ىلع
 .7دنبه عليه الصَلة والسَلم بالقميص والَّساويل ىلع
بالرجل ،د
ُ
وأما املرأة ،فيباح هلا لبُس املخيط وتغطية الرأس.
 .8حتريم هذه األشياء امللبوسة خاصة
ُ
 .9أن املمنوع لبس هذه األنواع ىلع هيئتها ،فلو استعملها بغري لبس مثل أن يرتدي بالقميص فَل بأس به.
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َ َْ
بالزعف َران ،أو َو ْرس ،ويقاس عليهما بقية أنواع الطيب.
 .10منع املحرم من لبس اثلياب املطيبة
َُ
َ
 .11حتريم تغطية املرأة وجهها ،ألن إحرامها فيه .وحتريم لبس القفازين ،ىلع اذلكر واألنىث.
َ
 .12جواز لبس اخلُفني لعادم انلَعلني ،إذا قطعهما أسفل من الكعبني.
 .13حكمة الترشيع اإلسَليم بتخصيص بلاس واحد.

 .14يَّس الرشيعة اإلسَلمية.

 .15حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خَلصة 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.
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َّ َ ٍّ ْ ُ ُ
رشة ِ َأ ْس َ
ال ُجيْ َ ُ
دل فَ ْو َق َع َ َ
اط إال ِيف حد مِن حدو ِد
و
ٍ
اهلل

 .889احلديث:

No more than ten lashes are to be given
except regarding one of the limits set by
Allah.
**

889. Hadith:

عن أيب بردة هانئ بن نيار ابللوي -ريض اهلل عنهAbu Burdah Haani’ ibn Niyaar, may Allah be pleased :-
with him, reported: “I heard the Messenger of Allah,
أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال
may Allah's peace and blessings be upon him, say: ‘No
َُْ
ٍّ
َ َْ
جي َُّل فوق عرشة أسواط إال يف َحد ِمن ُحدود اهلل».
more than ten lashes are to be given except regarding
one of the limits set by Allah”’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يراد حبدود اهلل -تعاىل -أوامره ونواهيه ،فهذه هلا The limits set by Allah, the Almighty, refers to His
commands and prohibitions, violation of which entails
عقوبات رادعة عنها ،إما مقدرة ،اكلزنا والقذف أو deterrent punishments, whether prescribed, like these
غريه مقدرة ،اكإلفطار يف نهار رمضان ،ومنع الزاكةof adultery and defamation, or discretionary, like these ،
inflicted for breaking one's fast during the daytime in
وغري ذلك من قبل املحرمات ،أو ترك الواجبات.
Ramadan and refusing to pay Zakah, as well as for
وهناك تأديبات وتعزيرات للنساء والصبيان ،لغري other prohibitions or abandonment of obligations. Apart
معصية اهلل ،إنما تفعل تلقويمهم وتهذيبهم ،فهذه ال from this, there are disciplinary procedures for women
ا and boys to be implemented, not for the commission of
يزاد فيها ىلع عرشة أسواط ،ما داموا لم يرتكوا واجبا sins, but for the purpose of rectification and discipline.
ا
حمرما عليهم من ربهمSuch measures may not go beyond ten lashes, unless .
من واجبات دينهم ،أو يفعلوا
the wrongdoer abandons a religious obligation or
engages in a prohibited thing.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم اتلعزير
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :أبو بردة هانئ بن ِنيار ابلل ِوي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• فوق عرشة أسواط  :أكرث من عرش جَّلات.

• حد من حدود اهلل  :يراد بها :حمارم اهلل؛ لكونها زواجر من اهلل -تعاىل -ونوا ٍه منه -تعاىل ،-فاملراد بانليه عن الزيادة مثل رضب اتلأديب.

فوائد احلديث:
 .1أن حدود اهلل -تعاىل -اليت أمر بها أو نَه عنها هلا عقوبات تردع عنها ،إما مقدرة من الشارع ،أو راجعة يف تقديرها إىل املصلحة اليت يراها
احلاكم.

 .2أن تأديب الصبيان والنساء واخلدم وحنوهم ،يكون خفيفا بقدر اتلوجيه واتلخويف ،فَل يزاد فيه ىلع عرشة أسواط ،واألوىل تهذيبهم بدون
الرضب ،بل باتلوجيه ،واتلعليم ،واإلرشاد ،والتشويق ،فهو أدىع للقبول واللطف يف اتلعليم ,واألحوال يف هذا املقام ختتلف كثريا ،فينبِغ فعل
األصلح.
ْ
ُ
ُ
واط.
 .3ظاهر هذا احلديث حتريم الزيادة ىلع عرشة أس ٍ

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 ،بدون طبعة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه- .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام،
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
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تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه- .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسةوحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه- .توضيح
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)2987( :
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ُ َ ِّ
َّ
ال يصِّل أحدكم يف اثل ْو ِب الواحد ،ليس ىلع

 .890احلديث:

None of you should offer prayer in a single
garment that does not cover the shoulders.

اعتقه منه يشء

**

890. Hadith:

ُ َ ِّ
ُ َ
ا
صِّل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
مرفواع« :ال ي
عن أيب ه َريْ َرة ريض اهلل عنه
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
أحدكم يف اثلد ْو ِب الواحد ،ليس ىلع اعتقيه منه
upon him, said: "None of you should offer prayer in a
يشء».
single garment that does not cover the shoulders".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُ ِّ
المصِّل أن يكون ىلع أحسن هيئة ،فقد
املطلوب من
ُ
َْ
قال تعاىل{ :يا بين آدم ُخذوا زينَتَ ُ
ك ْم ِعند لك
ِ
سجد} .وألن مقابلة امللوك ولقاء األرشاف
َم
ٍ

Brief Explanation:
**

It is required from the praying person to be in the best
appearance while praying, as Allah the Almighty has
mentioned in the Qur'an: {O children of Adam, take your
adornments in every Masjid}. Since meeting the kings,
nobles, and honorable people necessitates being in the
والسادة؛ يتطلب من اإلنسان أن يكون ىلع أكمل
best appearance, so how about meeting Allah who is
األحوال وأحسن اهليئات ،فكيف بمقابلة ملك the King of Kings and Master of Masters?! For this
امللوك وسيد السادات؟ وذلا فإن انليب صىل اهلل عليه reason the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, encouraged the praying person not to
ِّ
د ُ ِّ
وسلم حث المصِّل أن ال يصىل واعتقاه مكشوفان مع pray with his shoulders exposed, while having
وجود ما يسرتهما أو أحدهما ،ونَه عن الصَلة يف something to cover them, or one of them. He prohibited
praying in this state, while standing in front of Allah
هذه احلال ،وهو واقف بني يدي اهلل يناجيه.
invoking Him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ِّ
• ال يُ َصِّل  :ال نافية ،وانليف هنا بمعىن انليه.
ْ
• اعتقيه  :تثنية اعتق ،وهو ما بني ال ِمنكب وأصل العنق.

فوائد احلديث:
 .1جواز الصَلة يف اثلوب الواحد إذا سرت ما جيب سرته.
 .2جواز الصَلة يف ثوبني ،أحدهما يسرت أىلع اجلسم ،واالخر يسرت أسفله.
ْ َ
ْ
 .3انليه عن الصَلة بدون سرت العاتق ،قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية :سرت العاتق حلق الصَلة؛ فيجوز هل كشف ِمنكبيه خارج الصَلة ،وحينئذ
فقد يسرت املصِّل يف الصَلة ما جيوز إبداؤه يف غري الصَلة.
ُ ِّ
المصىل ىلع هيئة حسنة.
 .4استحباب كون

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،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.
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صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس
األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.
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ال يبولن أحدكم يف املاء ادلائم اذلي ال جيري،

 .891احلديث:

None of you should urinate in stagnant
)water then perform Ghusl (ritual bath
with it.

ثم يغتسل منه

**

891. Hadith:

ا
َ َ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع" :ال يبُول دن Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
د َ َ
ْ
َ
أح ُدكم يف املاء د
ل
س
غت
ي
ثم
ي,
ر
جي
ال
اذلي
م
ئ
ا
ادل
ِ
ِ
ِ
upon him, said: "None of you should urinate in stagnant
ُ
د
ِمنه" .ويف رواية" :ال يغتسل أحدكم يف املاء ادلائم water then perform Ghusl (ritual bath) with it." Another
narration reads: "None of you should perform Ghusl
وهو ُجنُب".
(ritual bath) in stagnant water while being in the state of
Janabah (major ritual impurity)".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ابلول يف املاء The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, prohibited Muslims from urinating in stagnant
الراكد اذلي ال جيري؛ ألن ذلك يقتيض تلوثه water, which is not running, because doing that would
بانلجاسة واألمراض اليت قد حيملها ابلول فترض لك cause it to be polluted with impurities and microbes that
the urine might be carrying. This, in turn, will harm those
من استعمل املاء ،وربما يستعمله ابلائل نفسه
who use such water. In addition to that, the one who
ا
فيغتسل منه ،فكيف يبول بما سيكون طهورا هل فيما urinates in stagnant water may use it himself in
بعد .كما نَه عن اغتسال اجلنب يف املاء الراكد؛ ألن performing Ghusl (ritual bath), so it is not logical to
urinate in the water that he will, later on, use in purifying
ذلك يلوث املاء بأوساخ وأقذار اجلنابة.
himself. Moreover, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, prohibited the one in the state
of Janabah (major ritual impurity) from performing
Ghusl in the stagnant water, because that causes the
water to be polluted with the filth and impurities of
Janabah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها مسلم.
**

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

معاين املفردات:

• اذلي ال جيرى  :تفسري لَّلائم ،وهو املستقر يف ماكنه.
• وهو ُجنُب  :ذو جنابة ،وهو من وجب عليه الغسل من مجاع أو إنزال مين.

فوائد احلديث:
ْ
 .1انلايه عن ابلول يف املاء اذلي ال جيرى وحتريمه ،وأوىل باتلحريم اتلغوط سواء أكان قليَل أم كثريا ،دون املياه املستبحرة فإن ماءها ال يتنجس
بمجرد املَلقاة.
ُْ
 .2انليه عن االغتسال يف املاء ادلائم باالنغماس فيه ،السيما اجلنب ولو لم يبل فيه كما يف رواية مسلم ،واملرشوع أن يتناول منه تناوال.
 .3جواز ذلك يف املاء اجلاري ،واألحسن اجتنابه.

 .4انليه عن لك يشء من شأنه األذى واالعتداء ،وهذا ديلل كمال الرشيعة اإلسَلمية.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،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 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،
1423ه.

الرقم املوحد)3047( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
There are three matters with which it is not
permissible to play: divorce, marriage, and
emancipation (of a slave). So whenever a
person says them, they become binding.

ال جيوز اللعب يف ثالث :الطالق وانلاكح
والعتاق ,فمن قاهلن فقد وجنب

 .892احلديث:

**

892. Hadith:

عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه ‘Ubaadah ibn as-Saamit, may Allah be pleased with
him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's
وسلم -قال" :ال جيوز اللدع ُ
ب يف ثَلث :الطَلق
ِ
peace and blessings be upon him, said: "There are
ُ
َ َْ
َ
وانلاكح وال ِعتَاق  ,فمن قاهلن فقد وجنب".
three matters with which it is not permissible to play:
divorce, marriage, and emancipation (of a slave). So
whenever a person says them, they become binding".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث أنده ال جيوز اتلَلعب يف هذه األلفاظ This Hadith shows that it is not permissible to say any
statement
indicating
divorce,
marriage,
د and
اثلَلثة :الطَلق ،وانلاكح ،والعتق ،فمن تكلم
بهنemancipation playfully. One is bound by the ،
ُ
ا
فإنه يؤاخذ د
بهن ،ويلزمه مدلوهل دن ،سواء اكن جادا أو consequences of saying them, regardless of whether
ا
ا
ُ
he says them seriously, playfully, or jokingly. Intentions
العبا أو مازحا ،فَل يُنظر إىل قصده ،بل حيكم عليه
are not considered here, only words count. Most
بلفظه ،وقد اتفق أكرث العلماء ىلع أن هذه األحاكم scholars agreed that the rulings of these matters are
applicable regardless of whether one is serious about
جدها وهزهلا سواء.
them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكمه ورشوط انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطَلق > حكم الطَلق
راوي احلديث :أخرجه ابن أيب أسامة يف مسنده (مسند احلارث).
َُ َ
اد َة بْن د
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :عب
ِ
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ُ
• ال ِعتَاق  :من العتق وهو حترير الرقبة ،وختليصها من الرق.
ْ
• َو َجنب  :لزمن ،وثبنت ،ونفذ حكمهن.

فوائد احلديث:

ا
حذرا؛
 .1هذا احلديث ينبِّه اإلنسان بأن ال يلعب بمثل هذه األحاكم؛ كما يفعله بعض انلاس يف جمالسهم العامة واخلاصة ،بل يكون اإلنسان
ئلَل يقع فيما يورطه من األمور.
د
 .2احلديث ِّ
د
ِّ
خمص ٌص؛ لعموم حديث" :إنما األعمال بانليات" ،فالعقود ال تنعقد عن هزل إال هذه اثلَلثة.
ا
 .3حسن تعليم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يذكر أشياء أحيانا للتقسيم واحلرص.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلَلل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسَلمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
د
َ
د
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  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل
 2006 – 1427م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلسَليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م -
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بغية ابلاحث عن زوائد مسند احلارث ،البن أيب أسامة .انلارش :مركز خدمة السنة والسرية انلبوية  -املدينة املنورة .الطبعة :األوىل- 1992 - 1413 ،
منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َّ ِّ
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث :اثلي ُب
ُ
ُ
ُ
الزاين ،وانلفس بانلفس ،واتلارك دلينه املفارق

 .893احلديث:

The blood of a Muslim is inviolable, except
for one of three (reasons): adultery, a life
for a life, and apostasy.

للجماعة

**

893. Hadith:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال `Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم« :-ال حيل دم
blessings be upon him, said: ‘The blood of a Muslim is
د ِّ ُ
امرئ مسلم إال بإحدى ثَلث :اثليب الزاينinviolable, except for one of three (reasons): adultery, a ،
ُ
ُ
ُ
life for a life, and apostasy''’.
واتلارك دلينه املفارق للجماعة».
وانلفس بانلفس،

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

دم املسلم حرام ال حيل إال بإحدى اخلصال اثلَلث The blood of the Muslim is inviolable except when due
to one of the three things mentioned in this Hadith. 1.
املذكورة يف احلديث ،من تزوج ووطئ يف نكاح A married person who has already had sexual relations
صحيح ثم زىن بعد ذلك ،و من قتل مسلما عمدا بغري with his legitimate wife and subsequently fornicates. 2.
A Muslim who intentionally kills another Muslim for no
حق ،واتلارك لإلسَلم املفارق جلماعة املسلمني ،وما
legitimate reason. 3. A Muslim who abandons Islam
يف معناها ،فَل جيوز إراقة دم املسلم بغري هذه and separates from the Islamic body. It is not
اثلَلث ،وما يرجع إيلها وجيري جمراها مما لم يُذكر يف permissible to shed the blood of a Muslim, except in
these three cases, and also some other cases that fall
احلديث نصا ،ومن ذلك :قتل اللويط ومن أىت ذات under these categories that are not mentioned explicitly
حمرم ،فمرده إىل اخلصلة األوىل ،كما يرجع قتل in this Hadith. They include homosexuality and incest,
both of which fall under the first category; magic
الساحر وحنوه إىل اخلصلة اثلاثلة ،وهكذا.
(sorcery), which falls under the third category; and so
on.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم احلدود
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• ال حيل دم امرئ  :ال جتوز إراقة دمه ،واملراد انليه عن قتله ولو لم يرق دمه.
• امرئ  :املرء :اإلنسان.

• إال بإحدى ثَلث  :أي :ثَلث خصال جيب ىلع اإلمام القتل بها ملا فيه من املصلحة العامة ،ويه حفظ انلفوس واألنساب وادلين.
• اثليب الزاين  :من تزوج ووطئ يف نكاح صحيح ثم زىن بعد ذلك.
• وانلفس بانلفس  :من قتل عمدا بغري حق.
• واتلارك دلينه  :اتلارك لإلسَلم باالرتداد.
• املفارق للجماعة  :مجاعة املسلمني.

فوائد احلديث:
 .1دم املسلم ال يباح إال بإحدى ثَلثة أنواع :ترك دين اإلسَلم ،وقتل انلفس بالرشوط املتقدمة ،وانتهاك حرمة الفرج املحرم بالزىن بعد الوطء
يف نكاح صحيح.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
د
َ
"الحي ُّل َد ُم امر ُ
سلم" ،وهذا أمر جممع عليه دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع.
 .2احرتام دماء املسلمني ،لقوهل:
ِ
ئم ٍ
ِ ٍ
د
َ َ
ا
ا
ً
 .3غري املسلم حيل دمه ما لم يكن معاهدا ،أومستأمنا ،أو ذميا ،فإن اكن كذلك فدمه معصوم.

ا
ا
 .4حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يرد الكمه أحيانا باتلقسيم ،ألن اتلقسيم حيرص املسائل وجيمعها وهو أرسع حفظا وأبطأ
ا
نسيانا.
 .5فضل املسلم ىلع الاكفر.

 .6حتريم العدوان ىلع بدن املسلم جبرح أو رضب بغري حق.

 .7جواز وصف الشخص بما اكن عليه أوال ،وانتقل عنه الستثناء املرتد من املسلمني ،اعتبارا ملا اكن عليه قبل مفارقة دينه.

املصادر واملراجع:

ا

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

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األربعون انلووية
وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن - .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يَّسي ،ط .دار اليَّس - .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 - .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)4714( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ال خيرج الرجالن يرضبان الغائط اكشفني عن

No two men should go out to answer the
call of nature, uncovering their `Awrah
and talking to each other, for Allah, the
Mighty and Magnificent, detests that.

عورتهما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت ىلع
ذلك

**

894. Hadith:

: احلديث.894

Abu Sa‘eed, may Allah be pleased with him, reported:  سمعت رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد
"I heard the Messenger of Allah, may Allah's peace and
 «ال خيرج د: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
الر ُجَلن
blessings be upon him, say: 'No two men should go out
َََْ َ ََ َ د
َ
َ
َ ْ َي
to answer the call of nature, uncovering their `Awrah اكشفني عن عورتِ ِهما يتحدثان؛ فإن
ِ رضبان الغائِط
ِ
َُْ د
َ
ُ
(must-cover body parts) and talking to each other, for
.»اهلل عز وجل يمقت ىلع ذلك
Allah, the Mighty and Magnificent, detests that"'.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Meaning of the Hadith: "No two men should go out to
answer the call of nature," i.e. no two people should go
to relieve themselves. "Two men" does not imply men
exclusively, rather it applies to men and women.
However, the restriction is more strict and grave with
respect to women. As for the specification of two men,
it is an expression of generality, and in such cases it
should not be understood in the literal sense. Based on
this, the ruling is general with respect to anyone who
relieves himself while exposing his private parts to his
companion. "Uncovering their "‘Awrah" and talking to
each other," i.e. they sit to relieve themselves, exposing
their private parts and other body parts that should be
covered from one another, each one looking at the
"‘Awrah" of the other, and speaking to one another
unnecessarily. In the narration of Ibn Maajah: "No two
people should engage in private conversation while
relieving themselves, each one looking at the "‘Awrah"
of the other..." In the narration of Ibn Hibbaan: "No two
men should sit to relieve themselves and speak to one
another…". "For Allah detests that," i.e. Allah, Exalted,
hates their action very much. It is obligatory for a
Muslim when he and his companion go out to relieve
themselves to guard their "‘Awrah" from one another,
and not to speak to one another except out of necessity,
like when something happens to one of them and he
seeks assistance from the other, or when one wishes
to warn the other of some harm that could afflict him. In
that case, there is nothing wrong with speaking, it is
perhaps even obligatory.
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َ
ْ َ
ُ د
" رض َبان الغائِط
ِ  " ال خيرج الرجَلن ي: معىن احلديث

: قوهل. ال يذهب الرجَلن لقضاء حاجتهما:أي
"الر ُجَلن" هذا احلكم ال خيتص د
د
 بل يشمل،بالرجلني
ِّ
ُّ
حق د
،هن أشد وأعظم
 بل يف،مجاعة الرجال والنساء
َ
 فهذا اللفظ خرج خمرج،وأما ختصيصه بالرجلني

 فعىل هذا، وما اكن كذلك فَل مفهوم هل،الغالب
ُ
َ
يكون احلكم ا
اعما يف حق لك من قعد ىلع حاجته
َ
اكشفني عن َع ْو َرتِ ِه َما
ِ " .اكشفا عورته لصاحبه
َْ
َََ َ د
 يق ُعدان ىلع حاج ِتهما اكشفني:حدثان" يعين
يت
،عورتهما ينظر لك واحد منهما لعورة صاحبه
ُ
 ويف،ويكلم لك واحد منهما َصاحبه من غري رضورة
َ
َ
 "ال يَتنَاىج اثنان ىلع اغئِ ِطهما يَنظر:رواية ابن ماجه
 ويف رواية ابن،"لك واحد منهما إىل عورة صاحبه
ََ د
 "ال يَقعد د:ِحبان
."..الرجَلن ىلع ال ِغائط يتَ َحدثان
د
ُ  َي ْم ُق-جل
-  أن اهلل:ت ىلع ذلك" يعىن
 َعز و- "فإن اهلل
َ
َ
ُ أشد
 إشارة:" "ىلع ذلك.ابلغض
 يَبغض فعلهما-تعاىل
 قعودهما ىلع حاجتهما اكشفني:إىل جمموع األمرين
 د،لعورتهما
،واتلحدث فيما بينهما اثناء قضاء احلَاجة
َ َ والواجب ىلع املسلم عند اخلروج حل
اجته مع زميله
 وال يُكلم،أن حيفظ لك منهما عورته عن اآلخر
د
أحدهما صاحبه إال إذا اكن د
:اتلحدث ألمر ال بُد منه
َ كأن يكون
 أو أراد،أصابه يشء فاستغاث بصاحبه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
تنبيه صاحبه لرضر قد يَلحق به ،فهذا ال بأس به ،بل
قد يكون واجبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ ْ
َ
رض َبان  :يَذهبان أو يأتيان.
•ي ِ
ُ
ا
ُ ْ َ
ُْ َ
َ
َ
خفض من األرض ،موضع قضاء احلَاجة ،د
الم ْستَقذر من اإلنسان ،كراهة لتسميته باسمه
ثم أطلق الغائط ىلع اخلارج
• الغائِط  :هو املاكن المن
د
اخلاص.
ُّ
الم ْق ُ
• َي ْم ُقت َ :
ت :أشد الغضب.

فوائد احلديث:

َ َ
ُ َ
ُْ
حيل كشفها لغري رضورة.
 .1وجوب سرت العورة عن أعني انلاس ،وال ِ
انلظر إىل َ
العورات حال قضاء احلاجة ،وغري ذلك؛ ألن هذه وسيلة للفاحشة ،وألنه يتناىف مع ُ
 .2حتريم د
المروءة ،واألخَلق.
د
ا
د ُّ
ادلناءة ،وقلة احلَيَاءَ ،
وضياع ُ
حدث أثناء قضاء احلاجة مع الغري؛ ملا فيه من د
الم ُروءة؛ فقد روى ابلخاري عن ابن عمر أ دن رجَل د
مر ىلع
 .3حيرم اتل
ِ
د
َُد
د
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع حاجته ،فسلم عليه ،فلم يرد عليه.
د
ٌ
ُ
َ َ
د
ُّ
ُ
يمق ُ
ُ
أشد من ُ
ابلغض ،واهلل تعاىل ال يبْغض إال ىلع
فاملقت
ت ىلع ذلك،
حتريم كشف العورة واتلحدث عند قضاء احلاجة مأخوذ من أن اهلل
.4
د
ُ
األعمال السيئة ،واتلحريم هو الظاهر من احلديث.
َْ
َ
ُْ
ُُ
ا
ُ
ً
حقيقيا يَ ِليق جبَلهل بدون تش ِبيه بصفة املخلوقني ،وال حتريف بتفسري ابلغض بال ِعقاب.
ابلغض هلل -تعاىل -إثباتا
 .5إثبات صفة

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .السنن الكربى ،أمحد بن شعيب
النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ه2001 -م .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 اإلسَليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر
د
بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .تاج العروس من جواهر القاموس ،د
حممد أبو الفيض امللقب بمرتىض
د
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .عون املعبود رشح سنن
أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة اثلانية1415 ،ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء،
الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
2003م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسَلم بن عبد اهلل السليمان،
الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10049( :
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َ َّ ُ
ال يزال انلاس ِبري ما عجلوا الفطر

 .895احلديث:

People will retain goodness as long as they
hasten to break their fast.
**

895. Hadith:

عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه -أن Sahl ibn Sa`d As-Saa`idi, may Allah be pleased with
him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال يزال
peace and blessings be upon him, said: "People will
ُ
انلاس خبري ما َع دجلوا الفطر».
retain goodness as long as they hasten to break their
fast".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informs us in this Hadith that people will continue
انلاس ال يزالون خبري ،ما عجلوا الفطر؛ ألنهم ـ to be upon goodness as long as they hasten to break
بذلك حيافظون ىلع السنة .فإذا خالفوا وأخروا the fast, because by doing so they are preserving the
Sunnah. If they do not do this and they delay the break
الفطر ،فهو ديلل ىلع زوال اخلري عنهم ؛ ألنهم تركوا
of the fast, then this will be a proof that goodness has
تمسكهم بالسنة اليت ترك انليب -صىل اهلل عليه been removed from them for abandoning the Sunnah
of the Prophet, may Allah's peace and blessings be
وسلم -عليها أمته وأمرهم باملحافظة عليها.
upon him, upon which he has left his Ummah and to
which he has ordered them to adhere.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ال يزال انلاس خبري  :أي :يف خري ،اخلريية هنا متعلقة بتعجيل الفطر .أي :ما داموا متصفني بتعجيل الفطر.
ُ
• ما َع دجلوا الفطر  :أي :بادروا باإلفطار عند حتقق غروب الشمس.

فوائد احلديث:
 .1استحباب تعجيل الفطر إذا حتقق غروب الشمس برؤية ،أو خرب ثقة.
 .2أن تعجيل الفطر ديلل ىلع بقاء اخلري عند من عجله ،وزوال اخلري عمن أجله.
 .3اخلري املشار إيله يف احلديث هو اتباع السنة ،مع أنه من حمبوبات انلفوس.
 .4أن اخلري لك اخلري يف اتلقيد باألوامر الرشعية.
 .5خمالفة ألهل الكتاب ،فإنهم يؤخرون اإلفطار.
 .6تأخري اإلفطار عمل به الشيعة ،اذلين هم إحدى الفرق الضالة ،وليس هلم قدوة يف ذلك إال ايلهود ،اذلين ال يفطرون إال عند ظهور انلجم.
 .7تيسري اهلل ىلع عباده؛ ألن تعجيل اإلفطار من اتليسري عليهم.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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 .خَلصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
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فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه صحيح ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
 1422ـهصحيح مسلم  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4438( :
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No man should be asked why he beat his
wife.

ال يسأل الرجل :فيم َضب امرأته؟

 .896احلديث:

**

896. Hadith:

ا
عن عمر بن د
مرفواع« :ال ‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
ُ َ د ُُ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َ َ َ ْ َََ
».
ه؟
ت
أ
ر
ام
ب
رض
فيم
:
ل
يسأل الرج
blessings be upon him, said: "No man should be asked
why he beat his wife".
درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

احلديث متعلق بقوهل تعاىل" :والَليت ختافون نشوزهن This Hadith is connected with Allah's statement: {As to
those women on whose part you see ill-conduct,
فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن فإن admonish them first, then refuse to share their best, and
أطعنكم فَل تبغوا عليهن سبيَل إن اهلل اكن عليا lastly beat them lightly if it is useful; but if they obey you,
then do not seek any means of annoyance against
كبريا" (النساء :من اآلية ،)34فالرضب آخر املراتب،
them. Surely Allah is the Most High and Great.} [Suratَ
فقد يرضب الرجل زوجته ىلع أمر يستحيا من ذكرهun-Nisaa: 34] Beating is the last resort. A man could ،
فَإذا ُ
ع ِلم تقوى الرجل هلل ،ورضب امرأته؛ فإنده ال perhaps beat his wife over something that is
ِ
embarrassing to mention. But if a man known for his
ُ
ُ
ِّ
َ
َ
َ
يسأل .أما من َاكن سيئ ال ِعرشة؛ فهذا يسأل :فيم righteousness beats his wife, he is not to be asked why.
رضب امرأته؟؛ ألنه ليس عنده من تقوى اهلل تعاىل As for the one who is unsociable, he is to be asked why
did he beat his wife. It due to the fact that he does not
ما يردعه عن ُظلمها َ
ورضبها ،حيث ال تستحق أن
have enough fear of Allah that would prevent him from
ُ
ترضب .وهو حديث ضعيف كما سبق.
inflicting harm or even hitting her, especially when she
does not deserve to be hit. This Hadith is weak, as
mentioned before.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
بن د
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ د ُ
الر ُجل  :أي :بسبب رضب امرأته.
• ال يسأل

فوائد احلديث:

د
 .1ال يسأل الرجل :فيم رضب امرأته؟؛ ألنه قد يكون ألسباب يستحيَا من ذكرها ،أو مما جيب كتمه ،ويرتك ذلك إىل الزوج ،وإىل مراقبته هلل تعاىل؛
د
ذلك ألنه مأمور بتأديب زوجته.
 .2ينبِغ املحافظة ىلع األرسار اليت تكون بني الزوجني.

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسَليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية1405 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عَلن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1425 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة1428 ،ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن
ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .رشح رياض
الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض1426 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
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مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)3453( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ال يصِّل أحدكم يف اثلوب الواحد ليس ىلع

 .897احلديث:

None of you should offer prayer in a single
garment that does not cover his shoulders.

اعتقيه يشء

**

897. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ِّ َ ُ
أح ُدكم يف اثلدوب
عليه وسلم -أنه قال« :ال يصِّل
upon him, said: "None of you should offer prayer in a
َْ
الواحد ليس ىلع َاعتِقيه يشء».
single garment that does not cover his shoulders".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

املطلوب من املصِّل أن يكون ىلع أحسن هيئة؛ فقد What is required of a person performing the prayer is to
look his best, since Allah, the Exalted, said: {O offspring
ك ْم عنْ َ
قال -تعاىل{ :-يا بين آدم ُخ ُذوا زينَتَ ُ
لك
د
ِ
ِ
}of Adam! Take your adornment at every mosque...
د
سجد}  .وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حث [Surat-ul-A‘raaf: 31] That is why the Prophet, may
َم
ٍ
Allah's peace and blessings be upon him, discouraged
املصِّل ،أن ال يصِّل واعتقاه مكشوفان مع وجود ما
the one praying from praying with his shoulders
يسرتهما أو أحدهما به ،ونَه عن الصَلة يف هذه uncovered while he has something to cover one or both
احلال وهو واقف بني يدي اهلل يناجيه .وسرت العاتقني of them with. He forbade praying in this condition while
one is standing before Allah addressing Him. According
ُكيهما هلذا احلديث واجب مع القدرة ،وروايةto this Hadith, covering both shoulders is obligatory in :
case of ability. The narration: "His shoulder" carries the
(اعتقه) جنس املراد به العاتقني.
meaning of both shoulders.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ْ َ
• َاعت َقيْه َ :
ُ
موضع الرداء.
العاتق :ما بني ال ِمنكب والعنق ،وهو
ِ

فوائد احلديث:

د
أن د
الصَلة يف اثلدوبني أفضل.
َ .1ج َواز الصَل ِة يف اثلوب الواحد إذا جعل ىلع اعتقه منه يشء ،وأمجعوا ىلع
ْ َ
 .2وجوب َسرت َ
العاتقني أو أحدهما يف الصَلة ،إذا أمكنه ذلك.

 .3احلديث ديلل ىلع وجوب سرت العورة يف الصَلة.
َ ُ ِّ ُ َ
َ
 .4قلة ما يف أيدي الصحابة -ريض اهلل عنهم -من املال ،حىت إن بعضهم ال يملك ثوبني كما يف احلديث اآلخر( :أو ِللككم ثوبان).

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 السَلم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسَلم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلَلل
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة :األوىل
1427ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه،
2006م.

الرقم املوحد)10639( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Let not a believing man hate a believing
woman. If he dislikes one of her
characteristics, he will be pleased with
another.

ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ريض
منها آخر .أو قال :غريه

 .898احلديث:

**

898. Hadith:

ا َ َْ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال يف َرك Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
ْ َ ْ َ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ْ
َْ ُ ُا َ َ ْ َ
يض ِمن َها آخر» ،أو
ُمؤ ِم ٌن ُمؤ ِمنة ِإن ك ِره ِمنها خلقا ر ِ
upon him, said: "Let not a believing man hate a
قالَ « :غ ُ
ريه».
believing woman. If he dislikes one of her
characteristics, he will be pleased with another".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -قال" :ال يفرك مؤمن مؤمنة ،إن كره
منها خلقا ريض منها خلقا آخر" معناه :ال يبغضها

ألخَلقها ،إن كره منها خلقا ريض منه خلقا آخر.

الفرك :يعين ابلغضاء والعداوة ،يعين ال يعادي املؤمن
املؤمنة كزوجته مثَل ،ال يعاديها ويبغضها إذا رأى

Brief Explanation:
**

This Hadith means that a man should not hate or be
hostile towards his wife for disliking any of her
characteristics, since he will surely find other
characteristics to like. One needs to be fair and thus
deal with others appropriately. Fairness entails that one
weighs good and bad things, focuses on whichever
more frequent and more effective, and behaves
accordingly.

منها ما يكرهه من األخَلق ،وذلك ألن اإلنسان
جيب عليه القيام بالعدل ،وأن يرايع املعامل هل بما

تقتضيه حاهل ،والعدل أن يوازن بني السيئات
واحلسنات ،وينظر أيهما أكرث وأيهما أعظم وقعا،

فيغلب ما اكن أكرث وما اكن أشد تأثريا؛ هذا هو

العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َْ
• يف َرك  :يُب ِغض.
ْ
• ُمؤ ِم ٌن  :اإليمان هو :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
ُ
ا
ُ ا
• خلقا  :صفة من الصفات.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بغض الرجل لزوجته وكراهيته هلا؛ ألنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا.
 .2دعوة املؤمن إىل حتكيم عقله يف أي خَلف ينشأ مع زوجته ،وعدم اللجوء إىل حتكيم العاطفة واالنفعاالت املؤقتة.
ا ا
 .3أن شأن املؤمن أن ال يبغض املؤمنة بغضا ُكيا حيمله ىلع فراقها ،بل اذلي ينبِغ هل أن يغفر سيئتها حلسنتها ويتغاىض عما يكره بما حيب.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عَلن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .فتح رب الربية بتلخيص احلموية ملحمد بن
صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .جمموع فتاوى
العَلمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3071( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Allah does not accept the prayer of anyone
of you who is in the state of Hadath (minor
ritual impurity), until he performs
ablution.

ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت
يتوضأ

 .899احلديث:

**

899. Hadith:

َ َ َ َ َُ ُ د
اَّلل -
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ِ
َ َ
َ َْ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم" :-ال يقبَل اهلل صَلة أ َح ِدكم
د
َ ْ َ
ِإذا أحدث َح دىت يَتوضأ".
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
in a Marfou` Hadith (directly attributed to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him): "Allah
does not accept the prayer of anyone of you who is in
the state of Hadath (minor ritual impurity), until he
performs ablution".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

الشارع احلكيم أرشد من أراد الصَلة ،أن ال يدخل The wise legislator ordered that anyone who wants to
pray must only pray when they are in a good and a
فيها إال ىلع حال حسنة وهيئة مجيلة ،ألنها الصلة beautiful state, because prayer is the firmly established
الوثيقة بني الرب وعبده ،ويه الطريق إىل مناجاتهconnection between the Lord and His Servant. It is the ،
Servant's channel to have a confidential talk with Allah.
ذلا أمره بالوضوء والطهارة فيها ،وأخربه أن الصَلة
So Muslims are ordered to perform ablution and be free
مردودة غري مقبولة بغري طهارة.
from impurities during prayer, and informed that without
purification, the prayer is rejected and not accepted.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• ال يقبَل اهلل  :بصيغة انليف ،وهو أبلغ من انليه؛ ألنه يتضمن انليه ،وزيادة نيف حقيقة اليشء.

• الصَلة  :يه يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال خمصوصة ،مبتدأه باتلكبري خمتتمة بالتسليم.
• أحدث  :أي حصل منه احل َ َدث ،وهو اخلارج من أحد السبيلني أو غريه من نواقض الوضوء.
د
• يتوضأ  :يتطهر بالوضوء وهو غسل الوجه ،ثم ايلدين إىل املرفقني ،ثم مسح الرأس واألذنني ،ثم غسل الرجلني إىل الكعبني.

فوائد احلديث:
 .1تعظيم شأن الصَلة ،حيث أن اهلل ال يقبلها إال مع طهارة.
 .2صَلة املحدث ال تقبل حىت يتطهر من احلدثني األكرب واألصغر.
 .3احلدث ناقض للوضوء ومبطل للصَلة ،إن اكن فيها.
 .4املراد بعدم القبول هنا :عدم صحة الصَلة وعدم إجزائها.
 .5يفيد احلديث أن الصَلة منها مقبول ،ومنها مردود ،فما اكن ىلع وفق الرشع فهو مقبول ،وما لم يكن ىلع وفق الرشع فهو مردود ،وهكذا سائر
العبادات؛ لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم " :من عمل عمَل ليس عليه أمرنا فهو رد".

 .6صَلة املحدث حرام حىت يتوضأ؛ ألن اهلل ال يقبلها ،واتلقرب إىل اهلل بما ال يقبله حماداة هل ،ونوع من االستهزاء.

 .7اإلنسان إذا توضأ لصَلة ،ثم دخل عليه وقت صَلة أخرى ،وهو ىلع طهارته لم جيب عليه الوضوء مرة ثانية.
 .8الصَلة فرضها ونفلها حىت صَلة اجلنازة ال تقبل إذا صَلها املحدث ولو اكن ناسياا حىت يتوضأ ،وكذلك اجلنب إذا صىل قبل أن يغتسل ،وىلع

انلايس اإلاعدة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،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)3534( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Allah does not accept the prayer of any
woman who has reached the age of
menstruation unless [she is] veiled.

ال يقبل اهلل صالة حائض إال ِبمار

 .900احلديث:

**

900. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
عليه وسلم -أنه قال« :ال َي ْقبَل اهلل صَلة َ
إال
ائض
ح
him, said: "Allah does not accept the prayer of any
خب َمار».
woman who has reached the age of menstruation
ِِ
unless [she is] veiled''.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ال جيوز للمرأة َ
ابلالغة العاقلة أن تصِّل بغري ِمخار ،أي
د
اكشفة لرأسها ُ
وعنقها ،فإن صلت كذلك فإن صَلتها

باطلة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-ال يقبل اهلل)
َ
القبول ُ
المراد به هنا  :نيف الصحة واإلجزاء.
ونيف
واملقصود باحلائض هنا :املرأة َ
ابلالغة اليت بَلغت ِس دن

املحيض بأية عَلمة من عَلمات ابللوغ ،ويه:
ُ
املين ،أو نَ ُ
ُ
بات َش ْعر َ
نزول ِّ
العانة ،أو بإتمام
احليض ،أو
مخسة عرش اعمااَ ،
وع درب باحليض؛ الختصاصه
بالنساء؛ وألنه هو الغالب ،وليس املقصود به َمن يه
َ
ُمتَلبِّسة باحليض؛ ألن املرأة ممنوعة من الصَلة يف
زمن احليض؛ ثلُبوت ُّ
السنة بذلك وإمجاع العلماء.

Brief Explanation:
**

It is not permissible for a woman of age and sound
intellect to pray without a veil, meaning: with her head
and neck bare. If she prays unveiled, her prayer is
invalid. Here, the Prophet, may Allah's peace and
"blessings be upon him, says, "Allah does not accept
her prayer. This means that the lady's prayer is neither
valid nor rewarded. For these restrictions to apply, one
must be of age, which, in Islamic terms, has signs:
menstruation, emission of semen, growth of pubic hair,
or completing fifteen years of age. Menstruation is
mentioned in the Hadith because it is a specific sign of
female adulthood. It should be noted, however, that
women cannot pray when they have their cycle. Texts
of the Sunnah, as well as the scholarly consensus, rule
against performing the prayer during menses.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

د ْ
مخار املرأة ،داذلي ُت َغ ِّطي به رأَ َسها ُ
اتل ْغطية؛ ومنهَ ِ :
َ
خمري ،وهو :د
وعنقها.
ِ
• ِمخار  :من اتل ِ

فوائد احلديث:

ُ
د
ُ
والعورة يف د
د
ختتلف باختَلف املصلِّني ،من حيث اجلنس ،ومن حيث ِّ
أن سرت العورة يف الصَلة ٌ
الس ُّن.
الصَلة
لصحتها،
رشط
.1
ِ
ُ
َُْ
ا
ُ
َ
 .2أن احليض لألنىث من عَلمات بلوغها ،ولو لم تبلغ مخسة عرش اعما.
ِّ
َ ُ ِّ
د
 .3أن اجلارية إذا بلغت ُكفت باألحاكم الرشعية ُكها.
َ
َ
 .4أن املرأة إذا بَلغت وجب عليها عند الصَلة أن تسرت رأسها.
د
َ
ُ
مفهوم احلديث :أن من دون ابللوغ ت ِص ُّح صَلتها بغري ِمخار.
.5

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته،
حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسَليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .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
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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 .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسَلم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح
مكتبة األسدي ،مكة
بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .سبل السَلم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة:
بدون طبعة وبدون تاريخ .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقَلين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10637( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
They should not make up (those prayers),
as, when any one of the women of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be صىل اهلل-  اكنت املرأة من نساء انلِب،ال يقضني
upon him, experienced postpartum
 تقعد يف انلفاس أربعني ْللة ال-عليه وسلم
bleeding for forty nights, the Prophet, may
 بقضاء-صىل اهلل عليه وسلم- يأمرها انلِب
Allah's peace and blessings be upon him,
did not tell her to make up the prayers she
صالة انلفاس
had missed during the time of postpartum
bleeding.
**

901. Hadith:

: احلديث.901

َ
ْ  حدثتين: قال،َع ْن َكثري بن ز َياد
األز ِديدة يعين ُم دسة
ِ
ِ ِ
ََ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
 يَا أُمد:ت
ُ ْىلع أُ ِّم َسلَ َم َة َف ُقل
 حججت فدخلت:قالت
ْ
ْ
َ
ْ
َ ُ َ د
ُ َ
َ اء يقض
َ ِّ
ني
ِ َ  ِإن سم َرة بن جندب يأم ُر النس،املؤ ِم ِنني
َُ ْ َ
َ َ َ َْ َ ْ َ ََ
َْ َ َ َ
ت المرأة من
ِ  «ال يق ِضني اكن:يض فقالت
ِ صَلة الم ِح
َ
ُ َُْ
اس
ِ  تقعد ِيف انلِّف-صىل اهلل عليه وسلم- ن ِ َسا ِء انليب
َ ْ َ ََْ َ َ َا
-صىل اهلل عليه وسلم- ني يلْلة ال يَأ ُم ُرها انليب
أرب ِع
َ َ
َ ِّ
َ َ
 و«كنا نطِّل ىلع:اس» ويف رواية
ِ بِقضا ِء صَل ِة انلف
ََ
َ ُو ُجوهنا ب
.» من اللكف-تعين- الو ْر ِس
ِ

Katheer ibn Ziyaad reported: “Mussah Al-Azdiyah
narrated to me: "I performed Hajj and went to visit Umm
Salamah. I said to her: 'O Mother of the Believers!
Samurah ibn Jundub orders the women to make up the
prayers that they miss during their menses.’ Umm
Salamah said: ’They should not make up (those
prayers), as, when any one of the women of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
experienced postpartum bleeding for forty nights, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
did not tell her to make up the prayers she had missed
during the time of postpartum bleeding.'" According to
another narration, she added: "We used to apply
"Wars" (a type of herb) -meaning due Khalaf".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Our Mother, Umm Salamah, may Allah be pleased with
her, corrected the Fatwa of the noble Companion
Samurah ibn Jundub, may Allah be pleased with him,
in which he obligated women to make up the prayers
they had missed during their menses. Umm Salamah,
may Allah be pleased with her, said: "They should not
make them up" meaning: the prayers, and then she
explained this Fatwa of hers, but saying: "They should
not make up (those prayers), as, when any one of the
women of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, experienced postpartum
bleeding for forty nights, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, did not tell her to
make up the prayers she had missed during the time of
postpartum bleeding." His “women” does not just refer
to his wives; it includes his daughters and female
relatives as well. The word "women" is more general
than "wives", because of the inclusion of his daughters
and wives as well. There is some ambiguity in her
statement: "experienced postpartum bleeding…",
because Mussah asked Umm Salamah, may Allah be
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 ىلع فتوى-ريض اهلل عنها- استدركت أمنا أم سلمة
،-ريض اهلل عنه- الصحايب اجلليل سمرة بن جندب
وهذا ملا ألزم النساء بقضاء الصَلة املرتوكة زمن

: ( ال يقضني) أي:-ريض اهلل عنها-  فقالت،احليض
د
 هذه الفتوى-ريض اهلل عنها- كما عللت،.الصَلة
صىل اهلل-  (اكنت املرأة من نساء انليب:منها بقوهلا

 تقعد يف انلفاس أربعني يللة ال يأمرها-عليه وسلم
) بقضاء صَلة انلفاس-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
-صىل اهلل عليه وسلم- واملراد بنسائه غري أزواجه

 وأن النساء أعم من الزوجات،من بنات وقريبات

 وهاهنا.دلخول ابلنات وسائر القرابات حتت ذلك

إلخ) ذلك...  (تقعد يف انلفاس: وهذا يف قوهلا،إشاكل
َ
 عن حكم-ريض اهلل عنها- أن ُم دسة سألت أم سلمة
الصَلة يف حالة احليض وأخربت عن سمرة أنه يأمر

 واجلواب.بها وأجابت أم سلمة عن صَلة انلفساء

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عنه من وجهني :األول :أن املراد باملحيض ها هنا هو pleased with her, about the ruling on prayer related to
menses, telling her that Samurah ordered the women
انلفاس بقرينة اجلواب .واثلاين :أن أم سلمة أجابت to make up these prayers. Umm Salamah, may Allah
ا
عن الصَلة حال انلفاس اذلي هو أقل مدة من be pleased with her, replied about the prayers women
miss related to postpartum bleeding. This ambiguity
احليض ،فإن احليض قد يتكرر يف السنة اثنا عرش مرة
can be cleared up from two points. 1. The meaning of
ً
وانلفاس ال يكون مثل ذلك ،بل هو أقل منه جداmenses here is postpartum bleeding as attested to by ،
فقالت إن الشارع قد عفا عن الصَلة يف حال the context of the answer. 2. Umm Salamah answered
regarding the prayers women miss due to their
انلفاس اذلي ال يتكرر ،فكيف ال يعفو عنها يف حال postpartum bleeding, which are less than those missed
احليض اذلي يتكرر ،واهلل أعلم .قوهلا( :وكنا نطِّل due to the menstrual period. Menstruation may occur
twelve times throughout the year, which is not the same
ِّ
ىلع وجوهنا) أي نلطخ والطِّل االدهان .قوهلا:
as postpartum bleeding; its total duration is much
(الورس) الورس نبات أصفر تتخذ منه الغمرة shorter than that of menstruation. So, she stated that
َ
اللكَف) لون بني السواد واحلمرة the Lawmaker exempted women from making up the
للوجه( .تعين من
prayers they miss during the postpartum period, which
ويه محرة كدرة تعلو الوجه ويشء يعلو الوجه.
a woman does not experience repeatedly, so how could
He not exempt them from making up the prayers that
they miss due to their menses, which recurs repeatedly.
And Allah knows best. She said: "We used to apply to
our faces", meaning: they would apply a substance.
She said: "Wars (a type of herb)", meaning: a yellow
"plant used to make up the face. “meaning due Khalaf
Khalaf is a reddish dark spot that appears on the face
or any change in the color of the face.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وادلاريم وأمحد.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ا
• انلفاس  :والدة املرأة ،وسميت الوالدة نفاسا :من اتلنفس ،وهو التشقق واالنصداع ،وانلفس هو ادلم.
ا
• تقعد  :تمكث بعد والدتها من غري صَلة وال صيام أربعني يوما.
• َ
الو ْرس  :الورس بوزن الفلس نبت أصفر يكون بايلمن.
ْ
ْ
ْ
د
ُ
ُ
َ
َ
َْ
ْ َ
ْ ٌ َْ َ د َ َ ُْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
يه محْ َرة كد َر ٍة تعلو ال َوجه.
• اللكف  :بِفت ِح الاك ِف َوالَلمِ لون بني السوا ِد واحلمر ِة و ِ

فوائد احلديث:
 .1انلفاس دم ترخيه الرحم مع الوالدة.
 .2انلفساء أحاكمها يه أحاكم احلائض ،فيما جيب وحيرم ويكره ويباح.
ا
 .3جتلس انلفساء أربعني يوما تكف نفسها عما يفعله الطاهرات ،فترتك الصَلة وحنوها.
ا
 .4احلديث ديلل ىلع أن أكرث مدة انلفاس أربعون يوما.
ا
 .5ال يثبت حكم انلفاس إال إذا وضعت ما تبني فيه خلق إنسان ،وأقل مدة يتبني فيها خلق اإلنسان واحد وثمانون يوما من ابتداء احلمل،
ا
ا
ا
واغبلها تسعون يوما؛ ألن اخللق أربعون يوما نطفة؛ وأربعون يوما علقة؛ وأربعون مضغة.

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،ط ،2املكتب اإلسَليم  -بريوت1405 ،ه .توضيح األحاكم للشيخ
د
البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسَلم السليمان ،ط1427 ،1ه .منحة العَلم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت .فتاوى اللجنة ادلائمة ،املجموعة األوىل :اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10008( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ال يقطع الصالة يشء وادرءوا ما استطعتم فإنما

 .902احلديث:

Nothing interrupts the prayer, but repulse
as much as you can (the one who passes in
front of you), for it is only a devil.

هو شيطان

**

902. Hadith:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال َي ْق َ
الصَلة
ع
ط
peace and blessings be upon him, said: "Nothing
َُْ َ ْ
استَ َط ْعتُم فإندما هو َش َ
يطان».
يشء وادرءوا ما
interrupts the prayer, but repulse as much as you can
(the one who passes in front of you), for it is only a
devil".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حىك أبو سعيد عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمAbu Sa`eed reported that the Messenger of Allah, may -
Allah's peace and blessings be upon him, said:
أنه قال" :ال يقطع الصَلة يشء" ،أي :ال يبطلها يشء "Nothing interrupts the prayer", i.e. nothing that passes
مر بني يدي املصِّل" .وادرءوا" أي :ادفعوا املار "ما in front of a praying person nullifies the prayer. The
Hadith instructs the praying Muslim to push away the
استطعتم""،فإنما هو" أي :املار "شيطان" وهذا من
one passing in front of him as much he can. This Hadith
التشبيه ابلليغ .قيل حديث القطع ،بمرور املرأة is said to have abrogated the Hadith, which states that
وغريها منسوخ بهذا احلديث ،ولكنه حديث the Muslim's prayer becomes invalid by the passing of
a woman or something else in front of him. The Prophet
ضعيف ،ولكن يقويه عمل الصحابة ومجهور metaphorically described the one passing in front of the
praying person as devil in order to highlight the gravity
العلماء.
the action.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > سنن الصَلة
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• ادرؤوا ما استطعتم  :املعىن :ادفعوا املار أمام قبلتكم ،ويلكن ذلك بأسهل ما يغلب ىلع الظن دفعه به.

• الصَلة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.
• الشيطان  :يطلق ىلع :لك اعت متمرد من اجلن أو اإلنسُ ،
وس ِّيم بذلك إما بلعده عن احلق ،أو لَلحرتاق يف أصل خلقته.
ٍ

فوائد احلديث:

ُ ِّ
ُ ِّ
د
أن الصَلة ال يقطعها ُّ
للم َصِّل سرتة.
المصِّل ،ولو لم يكن
أي مار أمام
.1

 .2أمر الشارع بدرء املار أمام املصِّل بقدر استطاعته.
د
 .3اجلمع بني هذا احلديث وحديث أيب ذر -ريض اهلل عنه ،-اذلي فيه أن الصَلة يقطعها :املرأة واحلمار واللكب األسود :أن اثلاين حممول ىلع نقص
الصَلة ،بشغل القلب اجلمع ،فمرور هذه اثلَلثة املذكورة وإن اكن ينقص الصَلة لكنه ال يبطلها.

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 1423ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلسَليم ،بريوت1985 ،م.
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َْ ُ ْ َ َ َْ َ َْْ ُ َ ْ َ ُ
ني َوه َو غضبان
الحيكم أحد بني اثن ِ

 .903احلديث:

Let no one judge between two people while
being angry.
**

903. Hadith:

عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال« :كتب أيب -أو
َ ْ َ ُ َ
ُ
اض
كتبت هل -إىل ابنه عبيد اهلل بن أيب بك َرة َوه َو ق ٍ
ْ َ َ َْ
َْ ُ ْ ََْ َْْ
ني وأنت غضبان،
ب ِ ِس ِجستان :أن ال حتكم بني اثن ِ
فإين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
الحيكم أحد بني اثنني وهو غضبان»َ .و ِيف ِر َوايَ ٍة:
َْْ
َ ْ ُ
َْ َد َ َ ٌ
ني وهو غضبَان».
«ال يق ِضني حكم بني اثن ِ
درجة احلديث :صحيح.

`Abdur-Rahman ibn Abu Bakrah reported: "My father
wrote, or I wrote on his behalf, to his son `Ubaydullah
ibn Abu Bakrah, a judge in Sijistan, saying: 'Do not
judge between two people while being in a state of
anger, for indeed I heard the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, say: "Let no
"'”one judge between two people while being angry.
Another narration reads: "Let no judge pass judgement
between two people while being angry”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ْ
َ
أن حيكم احلاكم بَ ْ َ
ني د
اس
نَه الشارع احلكيم
انل ِ
ِ
َ د َ
َ ْ
الغ َض َ
ُ
اتلوازن
ب يُ َؤثر ىلع
َو ُهو غضبَان؛ ذلك ألن
ْ َْ َْ َ ُ
الشخيص لإلنسان فذللك ال يُؤ َمن أن يظ ِل ام أ ْو خي ِطئ
َ َ ْ ا
َ ُ
َ
د
حال غ َض ِب ِه؛ فيَكون ذلِك ُظلما ىلع
الصواب يف
ِ
ا
ْ ُ َ َْ َ ْ َا
احلاك ِم وإثما عليه.
َّسة َىلع
املحكومِ علي ِه وح
ِ

Brief Explanation:
**

Allah, the Wise Lawgiver, has forbidden the judge from
passing judgement between people when he is angry,
for anger affects one's personal balance and probably
causes him to be unjust or wrong. This would be
injustice to the litigant against whom the ruling is
handed down and a sin and a source of regret for the
judge.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > آداب القايض
راوي احلديث :متفق عليه.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ َ َ َ ٌَ
ْ
َ
الهن ِد.
• ب ِ ِس ِجستان  :م ِدينة إِىل ِجهة ِ

فوائد احلديث:

َُْ ُ ََ َ
ُ َ ْ ٌ
الق ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ
ني وهو غضبَان.
 .1حيرم ىلع
ايض أن حيكم بني اخلصم ِ
َ
ْ َ
د ُ د ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ َ
د ْ
َد َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ال.
ِ .2علة انليه أن الغضب يشوش ىلع الق ِ
ايض فيمنعه ِمن سدا ِد انلظ ِر يف ادلعوى ،واس ِتقام ِة احل ِ
َ ْ
َْ
ُْ
َْ َ َُ ُ
ُد َ َ ْ َُ َ
دَ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍّ
ُ
حل َ َق الْ ُعلَ َم ُ
ايض ِمن حس ِن انلظ ِر ِيف الق ِضي ِة ويش ِوش فِكره ِمن جوع مق ِل ٍق ،أو شبع مف ِرط ،أو هم مز ِعج ،أو بر ٍد،
اء -هلذا املعىن -لك ما يمنع الق ِ
 .3أ
ُْ ُ ْ
أَ ْو َح ٍّر َشد َ
اخل َ
اطر.
ل
غ
ش
ي
مما
ذلك
حنو
أو
،
ين
يد
ِ
ِ
ِ ِ
 .4أن الكتابة باحلديث اكلسماع من الشيخ يف وجوب العمل.

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 ،بدون طبعة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل
األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء
السلف1414 ،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.
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َ
ْ
َ
ُ َّ َ َ ْ َ
ألن يلج أحدكم يف ي ِمينِه يف أهلِه آثم هل عند
ُْ
ُ َ َ َّ َ
ارته اليت فرض
 من أن يع ِطي كف-تعاىل- اهلل
اهلل عليه

Verily, if one of you insists on fulfilling an
oath by which he may harm his family that
is more sinful in the sight of Allah, the
Almighty, than breaking the oath and
paying the (oath-breaking) expiation that
Allah imposed.
**

904. Hadith:

: احلديث.904

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
ُ أل ْن يَلَ دج
أحدكم يف يَ ِمي ِنه
« :-صىل اهلل عليه وسلم
َ
ْ
َُ َ َ د
ُْ
يف أه ِله آثم هل عند اهلل تعاىل من أن يع ِطي كفارته

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said, “Verily, if one of you insists
on fulfilling an oath by which he may harm his family
that is more sinful in the sight of Allah, the Almighty,
than breaking the oath and paying the (oath-breaking)
expiation that Allah imposed”.

.»اليت فرض اهلل عليه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The meaning of this Hadith is that if a Muslim took an معىن احلديث إذا حلف املسلم يميناا تتعلق بأهله
oath concerning his family, whereby they will be
harmed if he does not break the oath and breaking it ويترضرون بعدم حنثه وال يكون يف رجوعه عن
ُ  ثم هو يتمادى،-عز وجل- يمينه معصية هلل
ُّ وي
would not constitute disobedience to Allah, the رص
ا
ا
Almighty, yet he still insists on fulfilling the oath, fulfilling
ىلع إمضاء يمينه يف أهله أكرث إثما وأعظم جرما هل
the oath would be a greater sin than breaking it and ِّ َ
ُ
paying the legislated expiation for breaking the oath. In  ألنه يتعني عليه أن يكفر،من الرجوع والكفارة
َ َ
َ عن يمينه اليت
other words, he should pay the expiation for breaking مادى وال يُرص
فرضها اهلل عليه وال يت
his oath instead of insisting on fulfilling it, as long as
breaking it does not involve disobedience to Allah. In  ما دام أن رجوعه عن يمينه ليس فيه،ىلع يمينه
fact insisting on fulfilling the oath is a greater sin,  بل إن تماديه وإرصاره ىلع يمينه،-تعاىل- معصية هلل
because it causes harm to his family, and Allah has
،معصية وإثم عظيم؛ ملا يف ذلك من اإلرضار باألهل
made the matter flexible for him. Another report
َ َ
narrated by Al-Bukhari and Muslim reads: “If you take  (إذا: ويف الصحيحني،وقد جعل اهلل هل يف األمر سعة
an oath to do something and then you find that  فأت اذلي،حلفت ىلع يمني فرأيت غريها خريا منها
something else is better, you should do what is better
.) وكفر عن يمينك،هو خري
and expiate for breaking your oath.” [An-Nawawi, Sharh
Muslim, 11:123; Fat-h-ul-Bari, 11:519; Mirqat-ulMafatih, 6:2239]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > األيمان وانلذور > األيمان:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

َ
. وال يكفر، يتمادى فيها: • يَل دج
 أكرث ا: • آثم
.إثما

. ىلع حنث بيمينه-تعاىل-  أن حينث بيمينه ثم يدفع الكفارة اليت فرضها اهلل: • أن يعطي كفارته اليت افرتض اهلل عليه
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فوائد احلديث:

ُْ
ْ
المق َسم عليه إذا اكن ذلك أفضل من تنفيذه.
 .1طلب احلِنث بايلمني ،وعدم تنفيذ
 .2اإلرصار ىلع ايلمني رغم ما يف غريها من فضل عليها نوع من د
اتل َمادي وزيادة يف اإلثم.
 .3احلث ىلع االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .4احلث ىلع إبعاد الرضر عن األهل ،وراعيتهم بمنهج اهلل ال باألهواء املضطربة.
 .5الرجوع عن اخلطأ ُخري من د
اتلمادي فيه.
 .6جواز احللف من غري استحَلف.

 .7احلث ىلع معاملة األهل باحلسىن واالستيصاء بهم خريا.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل،
  1428ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهفتح
ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقَلين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت،
  1379ـهمرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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َ
ُ َُُ
ألن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأيت اجلبل ،فيأيت
َ َ ُ َّ
َ
ِِبُ ْزمة من حطب ىلع ظهره فيبيعها ،فيكف اهلل
ْ َ
بها وجهه ،خري هل من أن يسأل انلاس ،أعطوه أو
ََُ
منعوه

 .905احلديث:

That one of you takes his rope, goes to the
mountain, cuts some firewood, carries it on
his back, and sells it, thereby Allah saves
his face (his dignity) is better for him than
to ask people and they either give him or
deny him.
**

905. Hadith:

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

Az-Zubayr ibn al-`Awwaam, may Allah be pleased with
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "That one of you takes his
rope, goes to the mountain, cuts some firewood, carries
it on his back, and sells it, thereby Allah saves his face
(his dignity) is better for him than to ask people and they
either give him or deny him".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اكتساب املرء من عمل يده خري هل
من أن يسأل انلاس أمواهلم :أعطوه أو َمنَ ُعوه ،فاذلي
َ
يأخذ َحبَله وخيرج إىل املرايع واملزارع ،والغابات،
فيجمع احلطب وحيمله ىلع ظهره ويبيعه؛ فيحفظ

بذلك ىلع نفسه كرامتها وعزتها؛ وييق وجهه ذلة
املسألةٌ ،
خري هل من أن يسأل انلاس أعطوه أو َمنَ ُعوه؛
فسؤال انلاس مذلة ،واملؤمن عزيز غري ذيلل.

Brief Explanation:
**

Earning one's living from the labor of one's hand is
better than asking people for their money, whether they
give him or refuse. That a person takes his rope and
goes out to the pastures, farms and forests, collects
some firewood, carries it on his back and sells it,
thereby maintaining his dignity and self-respect and
sparing himself the humiliation of begging is far better
for him than to ask people, whether they give him or
deny him. Asking people (for money) is a humiliation,
and the believer is honorable, not self-abasing.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > ابليوع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :الزبري بن َ
الع دوام -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
ُّ
 .1احلَض ىلع اتلعفف عن املسألة واتلزنه عنها.
َ
ُ َدُ
الملكف ِح َرفة بسيطة وحقرية يف نظر انلاس.
 .2احلث ىلع العمل تلحصيل الرزق ،ولو امتهن
 .3إجهاد انلفس يف حتصيل الرزق احلَلل.
ُ ْ
 .4ال حتل املسألة مع القدرة ىلع العمل وكسب الرزق.
 .5األخذ باألسباب والرشوع يف العمل ال ينايف اتلولك ىلع اهلل.
 .6بيان ملا يدخل ىلع السائل من ذل السؤال وهو ذل الرد إذا لم يعط.
ا
ا
صغريا ال قيمة هل يف نظر انلاس.
يسريا
 .7ال ينبِغ احتقار العمل واالستحياء منه ولو اكن
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ،
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة األوىل 1422 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني
الفحل ،الطبعة األوىل  1428 ،ـه األدب انلبوي ،تأيلف :حممد عبد العزيز الشاذيل ،انلارش :دار املعرفة ،الطبعة الرابعة 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3785( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Verily, I will give the flag tomorrow to a
man who loves Allah and His Messenger,
and is loved by Allah and His Messenger,
and Allah will bring victory under his
leadership.

ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوهل
 يفتح اهلل ىلع يديه،وحيبه اهلل ورسوهل

**

906. Hadith:

: احلديث.906

-ريض اهلل عنه- عن سهل بن سعد الساعدي
ا
 "ألعطني الراية غدا رجَل حيب اهلل ورسوهل:مرفواع

Sahl ibn Sa`d As-Saa`idi, may Allah be pleased with
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Verily, I will give the flag
tomorrow to a man who loves Allah and His Messenger,
and is loved by Allah and His Messenger, and Allah will
bring victory under his leadership." So, the people
spent the night wondering as to who of them would be
given the flag. In the morning, they all went to the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, each hoping to be that person. He asked,
"Where is `Ali ibn Abu Taalib?" He was told that he was
suffering from some eye ailment. They sent for `Ali and
he came. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, spat into his eyes and
supplicated Allah for him. `Ali at once was cured as if
he had no ailment at all. Then, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, gave him the flag
saying: "Proceed to them steadily and do not hurry till
you enter their land. Then, invite them to Islam, and
inform them of what is enjoined upon them, for, by
Allah, if Allah guides even one man through you, it will
be better for you than possessing red camels”.

 فبات انلاس، يفتح اهلل ىلع يديه،وحيبه اهلل ورسوهل

يدوكون يللتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا ىلع

 ُكهم يرجو أن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 هو: أين يلع بن أيب طالب؟ فقيل: فقال:يعطاها
، فبصق يف عينيه، فأرسلوا إيله فأيت به،يشتيك عينيه
 فأعطاه الراية،وداع هل فربأ كأن لم يكن به وجع

 ثم ادعهم، انفذ ىلع رسلك حىت تزنل بساحتهم:فقال

- إىل اإلسَلم وأخربهم بما جيب عليهم من حق اهلل

 فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجَل واحدا، فيه-تعاىل
."خري لك من محر انلعم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, gave the Companions the glad tidings of the
Muslims' victory over the Jews on the next day under
the leadership of a man who was of great virtue and
loyalty to Allah and His Messenger, may Allah's peace
and blessings be upon him. Each of the Companions
hoped that he would be that man, out of their keenness
on doing good. When they went to the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, he asked for
`Ali, who was not present because of some sickness he
suffered in his eyes. Then he came and the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, spat
some of his blessed saliva into his eyes, and the pain
and sickness that `Ali was feeling were completely
cured. Then the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, appointed him the leader of the
army and ordered him to move forward with ease and
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د
َ َُ د د
د
 برش الصحابة-اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم
صىل- أن انليب
بانتصار املسلمني ىلع ايلهود من الغد ىلع يد رجل هل
ٌ
فضيلة عظيمة ومواالة هلل ولرسوهل فاسترشف
ي
 لك يود أن يكون هو ذلك الرجل من،الصحابة ذللك

 فلما ذهبوا ىلع املوعد طلب انليب،حرصهم ىلع اخلري
ا
د
َ َُ د د
 عليا وصادف أنه لم حيرض ِملا-اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم
صىلَ د
صىل-  ثم حرض فتفل انليب،أصابه من مرض عينيه
د
َ ُد
 فيهما من ريقه املبارك فزال ما حيس-اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم
ا
ا د
 وأمره،به من األلم زواال اكمَل وسلمه قيادة اجليش
بامليض ىلع وجهه برفق حىت يقرب من حصن العدو

 فإن أجابوا أخربهم،فيطلب منهم ادلخول يف اإلسَلم
ُ  َص دىل د-  ثم بني،بما جيب ىلع املسلم من فرائض
اَّلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ

د

َ
عليْ ِه َو َسل َم -لعِّل فضل ادلعوة إىل اهلل وأن ادلاعية patience until he would reach the fortress of the enemy,
and start by inviting them to Islam. If they accepted, he
إذا حصل ىلع يديه هداية رجل واحد فذلك خري هل would inform them about the obligations imposed upon
من أنفس األموال ادلنيوية ،فكيف إذا حصل ىلع a Muslim. Then the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, explained to `Ali the virtue of
يديه هداية أكرث من ذلك.
inviting people to Islam, and that the one who calls to
Islam, if one person accepts Islam because of him, then
this will be better for him than attaining the best type of
wealth in this world, not to mention if more people
accept Islam because of him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• الراية  :علم اجليش اذلي يرجعون إيله عند الكر والفر.
ٌ
إخبار ىلع وجه البشارة حبصول الفتح.
• يفتح اهلل ىلع يديه :

• يشتيك عينيه  :أي تؤملانه من الرمد ،وهو مرض يصيب العني.
• ََ
فربأ  :بفتح ابلاء ىلع وزن َ َ
رض َب ،وجيوز كَّسها ىلع وزن ع ِلم ،أي عويف اعفية اكملة.
• أعطاه الراية  :دفعها إيله.
ُ ْ
لوجهك.
• انفذ  :أي امض
ِ
ْ
رسلك  :ىلع رفْقك من غري َ
عجلة.
ِ ِ
• ىلع ِ
• بساحتهم  :بفناء أرضهم وما ُ
قرب من حصونهم.

• إىل اإلسَلم  :هو االستسَلم هلل باتلوحيد واالنقياد هل بالطاعة واخللوص من الرشك وأهله.

• وأخربهم ...إلخ  :أي أنهم إن أجابوك إىل اإلسَلم اذلي هو اتلوحيد ،فأخربهم بما جيب عليهم بعد ذلك من حق اهلل يف اإلسَلم من الصَلة
والزاكة والصيام واحلج وغري ذلك.
• يدوكون  :خيوضون ويتحدثون.
• ُ
محر د
انلعم  :أي اإلبل احلمر ،ويه أنفس أموال العرب.
• يوم خيرب  :غزوة خيرب.

فوائد احلديث:

ا
ا
د
َ د دُ َ
ٌ
ٌ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -هل بمواالته هلل ولرسوهل وإيمانه ظاهرا وباطنا.
 .1فضيلة ظاهرة لعِّل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه ،-وشهادة من الرسول -صىل
 .2إثبات أن اهلل حيب أويلاءه حمبة تليق جبَلهل كسائر صفاته املقدسة الكريمة.

 .3حرص الصحابة ىلع اخلري وتسابقهم إىل األعمال الصاحلة ريض اهلل عنهم.

 .4مرشوعية األدب عند القتال وترك الطيش واألصوات املزعجة اليت ال حاجة إيلها.
 .5أمر اإلمام عماهل بالرفق واللني من غري ضعف وال انتقاص عزيمة.

 .6وجوب ادلعوة إىل اإلسَلم ال سيما قبل قتال الكفار.

 .7أن من امتنع من قبول ادلعوة من الكفار وجب قتاهل.
ا
ُ
 .8أن ادلعوة تكون باتلدريج فيطلب من الاكفر أوال ادلخول يف اإلسَلم بانلطق بالشهادتني ،ثم يؤمر بفرائض اإلسَلم بعد ذلك.
ا
ا
 .9فضل ادلعوة إىل اإلسَلم وما فيها من اخلري للمدعو وادلايع ،فاملدعو قد يهتدي وادلايع يُثاب ثوابا عظيما ،واهلل أعلم.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ْ
 .10اإليمان بالقضاء والقدر ،حلصول الراية ملن لم ْ
يسع إيلها ومنعها ممن سىع إيلها.

 .11أنه ال يكيف التسيم باإلسَلم بل ال بد من معرفة واجباته والقيام بها.
 .12جواز احللف بدون استحَلف ملصلحة

املصادر واملراجع:

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

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

الرقم املوحد)3409( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Many women have gone round
Muhammad's families complaining about
their husbands. Those (husbands) are not
the best of you.

لقد أطاف بآل بيت حممد نساء كثري يشكون
 ليس أوئلك ِبياركم،أزواجهن

**

907. Hadith:

: احلديث.907

-ريض اهلل عنه- عن إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب

Iyas ibn ‘Abdullaah ibn Abi Dhubab, may Allah be
pleased with him, reported that the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
''Do not beat Allah's handmaidens.'' Later, ‘Umar, may
Allah be pleased with him, came to the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
and said: ''Women have become emboldened towards
and disobedient to their husbands.'' So [the Prophet]
gave a license to beat them. Consequently, many
women came round the families of the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
complaining about their husbands. So the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: ''Many women have gone round Muhammad's
families complaining about their husbands. Those
(husbands) are not the best of you''.

 «ال:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل:قال
َ ترضبوا إ َم
 إىل-ريض اهلل عنه- اء اهلل» فجاء عمر
ِ
ُ َذئِ ْر َن النساء: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ََ
َ د
 فأ َطاف بآل رسول، ف َرخ َص يف رضبهن،ىلع أزواجهن
َ ُ ْ ٌ
ٌ
كثري يَشكون
نساء
-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،أزواجهن
َ َ
َ ُ ْ ٌ
ٌ
كثري يَشكون
نساء
«لقد أ َطاف بآل بيت حممد
ُ َ
.»ارك ْم
ِ ِ  ليس أوئلك،أزواجهن
ِ خبي

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, forbade beating women. Later, ‘Umar ibn alKhattaab, may Allah be pleased with him, came to him
and said: ''Women have become emboldened towards
and disobedient to their husbands.'' So the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, allowed
beating women, not severely, in special cases like
disobedience. Therefore, many women complained to
the wives of the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, complaining that their
husbands beat them severely, thus abusing the
Prophet's license. So the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said that
those men who were beating their wives severely were
not the best of men. A reason for that judgment is that
Allah, the Most High, made beating the last resort in
dealing with a woman's disobedience. He said: {...But
those [wives] from whom you fear arrogance - [first]
advise them; [then if they persist], forsake them in bed;
and [finally], strike them...} [Surat-un-Nisaa: 34] These
three penalties are not to be combined, but they should
be used in order: first, admonition, and then forsaking
in bed. If these do not work, then beating is allowed to
discipline the wife, not to take revenge on her.
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 عن رضب-صىل اهلل عليه وسلم- نَه انليب
-ريض اهلل عنه-  فجاء عمر بن اخلطاب،الزوجات

 اجرتأ النساء ىلع:-صىل اهلل عليه وسلم- وقال للنيب

صىل اهلل عليه-  فرخص انليب،أزواجهن ونزشن
ا
رضبا غري مربح إذا وجد السبب
 برضبهن-وسلم
 فاجتمع نساء عند زوجات،ذللك اكلنشوز وحنوه

 يف ايلوم اتلايل يشكون-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ا
ا
 ومن سوء،مربحا
رضبا
من رضب أزواجهن هلن
صىل اهلل-  فقال رسول اهلل،استعمال هذه الرخصة

 هؤالء الرجال اذلين يرضبون نساءهم:-عليه وسلم
ا
ا
 ومن أسباب ذلك أن اهلل.مربحا ليسوا خبياركم
رضبا

 جعل الرضب آخر مراحل عَلج النشوز-عز وجل (والَليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن:فقال
يف املضاجع وارضبوهن) وهذه اثلَلثة ىلع الرتتيب
 فيبدأ بانلصح والوعظ،وليست للجمع يف وقت واحد

 وإلم ينفع يهجرها يف،واتلذكري فإن أفاد فاحلمد هلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املرقد ،فإلم يفد يرضبها رضب تأديب ال رضب

انتقام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وادلاريم.

اتلخريج :إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إماء اهلل  :النساء.
َ َ
• ذئِرن  :اجرتأن ،واملراد اجلرأة ىلع أزواجهن.
• فأطاف  :أحاط.
• بآل حممد  :أزواجه.

فوائد احلديث:
 .1جواز مراجعة العالم يف فتواه؛ ملعرفة عواقبها ومآهلا.
 .2جواز الشكوى لألمري أو العالم إذا حلق رضر بالشايك.
 .3الرضب وسيلة تلأديب املرأة انلازش وهو مباح يف اجلملة.
 .4الرجل راع يف بيته ،فيجب أن يربيهم ويهذبهم باحلكمة واملوعظة احلسنة.
املصادر واملراجع:

َ
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،املحققَ :
شعيب األرنؤوط ،حم دمد اك ِمل قره بلِّل ،انلارش :دار الرسالة العاملية1430 ،ه .سنن ابن ماجه ،ابن
ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن
عيد اهلَليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع،
الكويت ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

الرقم املوحد)5821( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ َ ُ
لقد تابت توبة لو ق ِسمت بني سبعني من أهل
ْ َ َ
َُْ َ
 وهل َوجدت أفضل من أن،املدينة ل َو ِسعتهم
ْ َ َ
! عز وجل؟- جادت بنفسها هلل

Indeed, she has made such a repentance
that if it were to be divided among seventy
people of Madinah, it would be enough for
them all. Has she found something better
than offering her own soul to Allah, the
Almighty and Majestic?
**

908. Hadith:

: احلديث.908

ُ
ريض اهلل- عن أيب َنَيد عمران بن حصني اخلزايع

Abu Nujayd `Imran ibn Husayn al-Khuzaa`i, may Allah
be pleased with him, reported: “A woman from
Juhaynah came to the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, who was pregnant
due to fornication. She said: ‘O Messenger of Allah, I
have done something that makes a prescribed
punishment incumbent on me, so apply it on me.’ The
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, called her guardian and said to him: ‘Be
kind to her, and when she has given birth, come to me.’
He did so and the Prophet of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, commanded her clothes to
be tied around her and that she be stoned to death. He
then prayed over her (the funeral prayer). `Umar asked
him: ‘O Messenger of Allah, you pray over her even
though she had committed fornication?’ He said:
‘Indeed, she has made such a repentance that if it were
to be divided among seventy people of Madinah, it
would be enough for them all. Has she found something
better than offering her own soul to Allah, the Almighty
and Majestic''’?

 صىل اهلل-  أن امرأة من جهينة أتت رسول اهلل-عنه
َْ
 يا رسول: فقالت، ويه ُحبىل من الزىن- عليه وسلم
َ ً ُ
حدا فَأقِ ْم ُه د
ُّ  فداع،يلع
صىل اهلل- نيب اهلل
 أصبت،اهلل
ْ َ
ْ فإذا َو َض َعت،حس ْن إ َيلْ َها
َ
َ د
ِ ِ  «أ: فقال، و ِيلها-عليه وسلم
َْ
-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمر بها نيب اهلل،فأتِ ِين» ففعل
ْ َ ُ د
ْ مج
َ  ثم أمر بها َف ُر،ت عليها ثيابها
 ثم صىل،ت
فشد
ِ
ِّ َ ُ
 تصِّل عليها يا رسول اهلل وقد: فقال هل عمر.عليها
ا
ْ توبة لو قُس َم
ت بني سبعني من
 «لقد تابت:زنت؟ قال
ِ
ْ َ َ َ
ْ َ
 وهل وجدت أفضل من أن،أهل املدينة ل َو ِس َعت ُهم
ْ َ
.»!؟-عز وجل- َجادت بنفسها هلل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A woman from the tribe of Juhaynah came to the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
because she was pregnant due to fornication. She
asked him to apply the prescribed punishment on her.
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, called her guardian and told him to treat her kindly
and then bring her to him after she had delivered her
baby. When she had given birth, her guardian brought
her to the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, who ordered that her clothes be tied well
around her, so her body would not be exposed, and
ordered her to be stoned to death. Afterwards, he
offered the funeral prayer for her and supplicated for
her. `Umar wondered why the Prophet had prayed for
her, despite her having fornicated. So the Prophet told
him that she had performed a great repentance that
would benefit seventy sinners from among the people
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جاءت امرأة من جهينة إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم
ٌ
 فأخربته أنها قد،ويه حامل قد زنت ريض اهلل عنها
 فداع،أصابت شيئا يوجب عليها احلد؛ يلقيمه عليها

 وأمره أن حيسن،انليب صِّل اهلل عليه وسلم ويلها
 فلما وضعت أىت، فإذا وضعت فليأت بها إيله،إيلها

 فلفت ثيابها،بها ويلها إىل انليب صِّل اهلل عليه وسلم
 ثم أمر بها فرمجت باحلجارة،وربطت ئلَل تنكشف

 ثم صىل عليها انليب صىل اهلل عليه وسلم،حىت ماتت
: فقال هل عمر ريض اهلل عنه،وداع هلا داعء امليت
تصِّل عليها يا رسول اهلل وقد زنت؟ فأخربه انليب
صىل اهلل عليه وسلم أنها قد تابت توبة واسعة لو

،قسمت ىلع سبعني من املذنبني لوسعتهم ونفعتهم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فإنها جاءت سلمت نفسها من أجل اتلقرب إىل اهلل of Madinah, if it were to be spread among them. This
was because the woman had come willingly and
عز وجل واخللوص من إثم الزىن؛ فهل هناك أعظم submitted herself for the sake of Allah, to rid herself of
?her sin. Is there anything greater than what she did
من هذا؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :رواه مسلم.
ُ
اتلخريج :أبو َنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• امرأة من جهينة  :يه خولة بنت خويَّل ،وعند مسلم( :من اغمد) ويه بطن من جهينة ،كما ذكر انلووي.
• أصبت حدا  :أي :فعلت ما يعاقب عليه حبد ،واحلد العقوبة املقدرة ا
رشاع حلق اهلل -تعاىل-.
• فشدت  :أي :مجعت أطرافها لتسرت.

• توبة  :اتلوبة :االعرتاف وانلدم واإلقَلع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.
• سبعني  :أي من العصاة.

• لوسعتهم  :لكفتهم يف رفع آثامهم.
• أفضل  :أعظم.

• جادت بنفسها  :بذتلها ملرضاة اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا فرط منه اذلنب ،وحرصه ىلع تطهري نفسه من لوثة اإلثم ولو اكن يف ذلك هَلك نفسه ،يللىق اهلل عز وجل وهو
عنه راض.

 .2العقوبة ادلنيوية تكفر ذنب املعصية إذا اقرتن ذلك بانلدم واتلوبة.

 .3ال يقام حد الزىن ىلع احلامل حىت تضع محلها ،فإن اكن حدها اجلَّل فحىت تطهر من نفاسها ،وإن اكن الرجم فحىت يستغين الودل عنها ولو بلنب
غريها.

 .4أنه يصىل ىلع املرجوم؛ ألنه مسلم.

املصادر واملراجع:

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

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

الرقم املوحد)3380( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to offer
the Fajr prayer while some women from
among the believers, wrapped in their
garments, would attend the prayer with
him. Then they would return to their
homes, and no one would recognize them
because of the darkness.

لقد اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

يصِّل الفجر ،فيشهد معه نساء من املؤمنات،
متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إىل بيوتهن ما
يعرفهن أحد ،من الغلس

 .909احلديث:

**

909. Hadith:

ُ
َ
عن َاعئِشة -ريض اهلل عنها -قالت( :لقد اكن رسول
ُ َ ِّ َ
الفجر ،فَيَ َ
شه ُد معه
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل
َ ْ
ُ
ن َساء من ُ
المؤ ِمنَاتُ ،متَلَ ِّف َعات بم ُر ِ د
رجعن
ِ
ِ
وط ِهن ،ثم ي ِ
ٍ ِ
ََ
ُ
ُ
ٌ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
إىل بيوتِ ِه دن ما يع ِرفه دن أحد من الغلس).
درجة احلديث :صحيح.

‘Aa’ishah, may Allah be pleased with her, reported:
"The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to offer the Fajr prayer
while some women from among the believers, wrapped
in their garments, would attend the prayer with him.
Then they would return to their homes, and no one
would recognize them because of the darkness".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها -أن نساء الصحابة
ُ
ك دن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صَلة الفجر مع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويرجعن بعد الصَلة
إىل بيوتهن ،وقد اختلط الضياء بالظَلم ،إال أن

انلاظر إيلهن ال يعرفهن ،لوجود بقية الظَلم املانعة
من ذلك ،ويف ذلك مبادرة بصَلة الفجر يف أول

الوقت.

Brief Explanation:
**

‘Aa’ishah, may Allah be pleased with her, mentions that
the female Companions used to cover themselves with
their garments and attend the Fajr prayer with the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
They would then return to their homes after the prayer
at the time when the darkness of the night mixed with
the faint light of the morning, and the one looking at
them would not recognize them because of the
remaining darkness.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ َ َ ِّ َ
ات  :متلففات ،أي :غطني أبدانهن ورؤوسهن.
• متلفع ٍ
ُ
وط ِه دن  :كساء خمطط بألوان.
• بِم ُر ِ
ََ
• الغلس  :اختَلط ضياء الصبح بظلمة الليل.
َ ْ
• فيَش َه ُد  :فيحرض الصَلة.
َْ ُ
• ما يع ِرف ُه دن  :ما يمزيهن أحد أنساء أم رجال؟ أو ما يعرف أعيانهن ،هل هذه فَلنة أو فَلنة بلقاء الظَلم؟
• الفجر  :أي :صَلة الفجر.

فوائد احلديث:
 .1جواز إتيان النساء إىل املساجد لشهود الصَلة مع الرجال ،مع أمن الفتنة ،ومع حتفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.
 .2املرأة إذا خرجت تلففت بعباءتها؛ ألنه أسرت هلا.
 .3مبادرة النساء بالرجوع إىل بيوتهن يف الغلس.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4استحباب املبادرة إىل صَلة الصبح يف أول وقتها.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3539( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
For you, Yazeed, is (the reward for) what
you intended, and for you, Ma`in, is what
you took.

َ
َ
ُ
َ
لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما أخذت يا معن

 .910احلديث:

**

910. Hadith:

عن معن بن يزيد بن األخنس -ريض اهلل عنهم -قال:
ُ
يزيد أَ ْخ َ
اكن أيب ُ
رج َدنَان َ
ري يتصدق بها ،فوضعها عند
ِ
ُ ََْ ُ
رجل يف املسجد ،فجئْ ُ
ت فأخذتها فأتيتُه بها ،فقال:
ِ ِ
ٍ
ُ َ َ ُُْ
َ
د
هلل -صىل
هلل ،ما إياك أردت ،فخاصمته إىل
رسول ا ِ
وا ِ
ِ
َ
ُ
َ
اهلل عليه وسلم -فقال« :لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما
َ
أخذت يا ُ
معن».
درجة احلديث :صحيح.

Ma`in ibn Yazeed ibn al-Akhnas, may Allah be pleased
with both of them, reported: "My father, Yazeed, took
out some dinars for charity and kept them with a man
in the mosque. I went and took them and brought them
to him, and he said: 'By Allah! It was not you whom I
intended (to give these dinars to).' So I took the case to
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, who said: 'For you, Yazeed, is
(the reward for) what you intended, and for you, Ma`in,
is what you took".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

أخرج يزيد بن األخنس دراهم عند رجل يف املسجد؛

يلتصدق بها ىلع الفقراء ،فجاء ابنه معن فأخذها،
ُ
أردت أن أتصدق بهذه ادلراهم عليك،
فقال هل :ما
فذهبا يلتحاكما إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-لك يا
َ
نويت ألنك أوصلت الصدقة إىل فقري من
يزيد ما
فقراء املسلمني فوجب لك األجر ىلع نيتك ،ولك يا
معن ما أخذت" ألنك أخذته بوجه صحيح وقد اكن

ابنه من املستحقني هلذه الصدقة.

Brief Explanation:
**

Yazeed ibn al-Akhnas left some dirhams with a man in
the mosque to give them in charity to the poor. His son
Ma`in came and took them, so Yazeed said to him: "I
did not intend to spend these dirhams in charity on
you." So they went to seek judgment from the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, who said to them: "For you, Yazeed, is
the reward of what you intended, because your charity
reached a poor Muslim. So the reward is due to you for
your intention. And for you, Ma`in, is what you took,
because you took it rightfully." His son was, indeed,
from among those who deserved charity.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :معن بن يزيد بن األخنس -ريض اهلل عنهم-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فأخذتها  :من الرجل املأذون هل يف اتلصدق بها بإذنه ال بطريق االعتداء.
• فأتيته  :أتيت أيب بادلنانري املذكورة.
• فخاصمته  :فتحاكمت وإياه.

• لك ما نويت  :أي :لك ثوابه؛ ألنك نويت الصدقة ىلع حمتاج ،وابنك حمتاج وإن لم تقصده.
• ولك ما أخذت  :لك ِملك ما أخذت؛ ألنك قبضته بطريق صحيح رشيع.

فوائد احلديث:
 .1جواز دفع صدقة اتلطوع لألبناء.
 .2جواز اتلوكيل يف توزيع الصدقة.
 .3جواز اتلحدث بنعم اهلل تعاىل.
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 .4جواز اتلحاكم بني األب واالبن وأن ذلك ال يُعد عقوقا.
 .5للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف املستحق أم ال.

 .6ال حيق لألب الرجوع يف الصدقة ىلع ودله خبَلف اهلبة.

املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار

الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهَليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام
أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.

الرقم املوحد)4719( :
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You will receive seven hundred she-camels
in return for it on the Day of Resurrection,
all wearing bridles.

لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة لكها َمطومة

 .911احلديث:

**

911. Hadith:

عن أيب مسعود -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بناقة َخمْ ُط َ
وم ٍة ،فقال:
هذه يف سبيل اهلل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

Abu Mas‘ood, may Allah be pleased with him, reported
that a man came to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, with a she-camel wearing a
bridle and said: "This is (a donation) in the Cause of
Allah." The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "You will receive seven
hundred she-camels in return for it on the Day of
Resurrection, all wearing bridles".

وسلم« :-لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ُكها

خمطومة».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث احلض ىلع اإلنفاق يف سبيل اهللThis narration encourages spending in the cause of ،
Allah, especially in matters which contribute to the war
ُ
وخاصة يف األمور اليت يستعان فيها ىلع القتال من effort, such as horses, she-camels, or the like. Allah
فرس أو ناقة أو غري ذلك ،واهلل يُضاعف ىلع ذلك multiplies the reward for such spending seven hundred
times.
**

األجر فاحلسنة بسبعمائة ضعف.

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

معاين املفردات:

ُ
• بناقة خمطومة  :جمعولة يف رأسها اخلطام ،وهو الزمام اذلي تشد به انلاقة.
• هذه يف سبيل اهلل  :أي جمعولة فيه
• لك بها  :أي بدهلا

فوائد احلديث:
 .1انلفقة يف سبيل اهلل يضاعفها اهلل سبع مئة ضعف.
 .2حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ابلذل يف سبيل اهلل.
 .3اجلزاء من جنس العمل.
 .4من أسايلب ادلعوة الرتغيب.
 .5الرتغيب يف اتلربع بما يستعان به ىلع القتال من فرس أو ناقة أو غري ذلك ،واهلل يضاعف ىلع ذلك األجر.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،
ملحمد بن عَلن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)5036( :
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For each forgetfulness (in the prayer) there
are two prostrations after making the
Tasleem (concluding the prayer).

للك سهو سجدتان بعدما يسلم

 .912احلديث:

**

912. Hadith:

عن ثوبان -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه Thawbaan, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
وسلم -قال« :للك سهو سجدتان بعدما ي ُ َسلِّ ُ
».
م
)upon him, said: "For each forgetfulness (in the prayer
there are two prostrations after making the Tasleem
(concluding the prayer).

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

املراد بذلك :أن أي سهو يقع يف الصَلة بزيادة ،أو What is in meant in the Hadith is that any forgetfulness
that occurs during the prayer, whether by increasing,
نقص ،أو شك؛ فإنه يوجب سجود السهو ،واحلديث decreasing, or doubting something; it necessitates
من أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السَلم؛ prostration of forgetfulness. This Hadith is a proof for
those who view that the prostration of forgetfulness is
واجلمع بني األدلة يف هذا ابلاب يقتيض أن السجود
after the Salaam. Reconciling the evidences in this
اذلي بعد السَلم يف حاتلني :إذا سلم عن نقص ،وإذا regard necessitates restricting the prostration that
شك وبىن ىلع اغلب ظنه ،وما اعداهما يكون قبل comes after the Salaam to two cases: if there is a
decrease in the prayer, or if one is in doubt and bases
السَلم.
his decision upon a preponderant assumption; apart
from these two cases, the prostration should be made
before the Salaam
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > سجود السهو واتلَلوة والشكر
راوي احلديث :رواه أبو داود.
**

اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:
د د
 .1أن لك سهو يقع يف الصَلة ،فله سجدتا سهو.
د
 .2احلديث من أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السَلم؛ وهم احلنفية.
املصادر واملراجع:
مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث
السجستاين  ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .صحيح أيب داود لألبلاين ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت 1423 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقَلين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ه.

الرقم املوحد)11236( :
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I did not see the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, wiping with his
hand anything of the House except the two
Yamani Corners.

لم أر انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يستلم من
ابليت إال الركنني اْلمانيني

 .913احلديث:

**

913. Hadith:

َ َ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :ل ْم أ َر `Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
د
reported: "I did not see the Prophet, may Allah's peace
لمَ -
صىل اهلل عليه وسلدم يَستَ ُ
د
ابليت ِإال
من
انليب -
ِ
ِ
and blessings be upon him, wiping with his hand
الركنَني ايلَ َمانيَ
ُّ
ني».
anything of the House except the two Yamani Corners”.
ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.
Hadith Grade: Sahih/Authentic.
**

املعىن اإلمجايل:

لم يكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يستلم من
األراكن األربعة للكعبة إال الركن األسود والركن

ايلماين ،فللبيت أربعة أراكن ،فللركن الرشيق منها

فضيلتان .1 :كونه ىلع قواعد إبراهيم .2 .وكون احلجر
األسود فيه .والركن ايلماين هل فضيلة واحدة ،وهو

كونه ىلع قواعد إبراهيم .وليس للشايم والعرايق
يشء من هذا ،فإن تأسيسهما خارج عن أساس

إبراهيم حيث أخرج احلجر من الكعبة من جهتهما؛

وهلذا فإنه يرشع استَلم احلجر األسود وتقبيله،

ويرشع استَلم الركن ايلماين بَل تقبيل ،وال يرشع يف

حق الركنني ابلاقيني استَلم وال تقبيل ،والرشع

مبناه ىلع االتباع ،ال ىلع اإلحداث واالبتداع ،وهلل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, did not use to touch any of the four corners of the
Ka`bah except the Black Stone Corner and the Yamani
Corner. The House has four corners. The eastern
corner has two merits: 1. It was built on the foundations
of Ibrahim. 2. It accommodates the Black Stone. The
Yamani Corner has one merit: it was built on the
foundations of Ibrahim. The Shami and Iraqi Corners
do not have any of these merits. The Black Stone was
taken out of the Ka`bah from their side.
It is
recommended to touch and kiss the Black Stone, and
touch the Yamani corner without kissing it. However, it
is not permissible to touch or kiss the other two corners.
The laws of Islam are predicated on compliance not
innovation, and there is a divine wisdom behind
everything in the Shariah of Allah.

يف رشعه حكم وأرسار.

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

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

معاين املفردات:

َ َ
• ل ْم أ َر  :لم أبرص.

• يستلم  :يمسح بيده.

• ابليت  :الكعبة.
• ُ
الركنَني  :اجلانبني والطرفني.
ََ َ
ني  :نسبة إىل ايلمن تغليباا ،ألنهما من جهة ايلمن ،اكألبوين لألب واألم ،واملراد بهما :الركن ايلماين ،والركن الرشيق ،اذلي فيه احلجر
• ايلما ِني ِ
األسود.

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

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه .تيسري العَلم 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.

الرقم املوحد)3026( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The spoils of war were not made lawful for
anyone people before us, then Allah made
the spoils of war lawful for us when He saw
our weakness and helplessness, so He
made them lawful for us.

 ثم أحل اهلل نلا،لم حتل الغنائم ألحد قبلنا
الغنائم ملا رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها نلا

**

914. Hadith:

: احلديث.914

ا
 « َغ َزا نَ ي:مرفواع
يب ِمن
-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ِ
َ
: فقال لقومه-صلوات اهلل وسَلمه عليهم- األ ِنبيَاء
ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ِّ َ َ َ َ
َأن ي
بين بِ َها
ال يتبعين رجل ملك بضع امرأ ٍة وهو يريد
َ ِ َ َ ُ ُ َِ َ َ َ د َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ ُ ا
 وال، وال أحد بىن بيوتا لم يرفع سقوفها،نب بِها
ِ ولما ي
َ ََ ٌ َ َ
َ َ
ََ َ ُ َ
َ
ا
،نتظر أوالدها
ِ أحد اشرتى غنما أو خ ِلفات وهو ي
َ ا
َ َ َ َ َ َََ َََ
َ َلة
،العرص أو ق ِريبا ِمن ذلك
فغزا فدنا ِمن القري ِة ص
ََ
د
ْ دُد
ََ َ ُ َ د
َاحب ْسها
َ
ُ
ِ فقال للش
ِ  اللهم، ِإنك مأمورة وأنا مأمور:مس
َ
ْ حب َس
َ َ ف،ت َح دىت َفتَ َح اهلل عليه
ُ َ َ ََ
ج َمع الغنَائِم
ِ  ف،علينا
ُ َ
د
َ َأكلَ َها فَلَم ت
َ َف
َ ج
 ِإن: فقال،طعمها
 ِتل-يعين انلار- اءت
َ َ ِّ ُ
َ ََ
َُ َ ُ ُ ُ ا
 فل ِزقت،ايعين ِم ْن لك ق ِبيلة رجل
ِ  فليب،ِفيكم غلوال
ُُ
ُ  ف:يد رجل بيَده فقال
يكم الغلول فلتبايعين
ِ
ِِ ِ
: فقال، فلزقت يد رجلني أو ثَلثة بيده،قبيلتك
َ
َ َ ف،فيكم الغلول
جاؤوا بِ َرأس مثل رأس َبق َر ٍة من
د ُ ََ َ َ َ ََ َ د
َ د
ََ َ َ
حتل
ِ  فلم، ف َوضعها فجاءت انلار فأكلتها،اذلهب
َ َ
َ
َ َ َ ُ َ د
َ
َ
 ث دم أ َحل اهلل نلَا الغ َنائِم ل دما َرأى،ألح ٍد قبلنَا
الغنَائِم
َ َ َ َ َ َ ََ ََ د
.»جزنا فأ َحل َها نلَا
ضعفنا وع

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "One of the Prophets, may Allah's
peace and blessings be upon them, set out on a military
expedition. He said to his people: 'Let not anyone
accompany me who has married a woman and wishes
to consummate his marriage with her but has not yet
done so, or one who has built a house but has not yet
erected its roof, or one who has bought sheep or
pregnant she-camels and is waiting for their offspring.'
Then he marched on and approached a village at the
time of the afternoon prayer or close to that, so he said
to the sun: 'You are commanded and so am I. O Allah,
hold it back (from setting) for us,' and it was held back
until Allah granted him victory. He gathered the spoils
of war, and the fire came down to devour them but it did
not devour them. He said: 'Some of you
misappropriated the spoils of war, so one man from
each tribe should give me his pledge of allegiance.'
They all did so and the hand of one man stuck to his
hand, so he said: 'Your tribe is guilty of
misappropriation of the spoils of war. Let all the
members of your tribe give their pledge of allegiance to
me.' They did so and the hands of two or three men
stuck to his hand. He said: 'You have taken something
from the spoils of war illegally.' So they brought an
amount of gold equal in size to the head of a cow. They
placed it among the spoils so the fire approached and
devoured them. The spoils of war were not made lawful
for any people before us, then Allah made the spoils of
war lawful for us when He saw our weakness and
helplessness, so He made them lawful for us".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, recounts the story of one of the Prophets, peace
be upon them, who set forth to fight a people against
whom he was commanded to make Jihad. However,
that Prophet forbade from marching with him anyone
who had married a woman but had not yet
consummated his marriage with her or who had built a
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 عن نيب من-صىل اهلل عليه وسلم- أخرب انليب
ُ ا
قوما أ ِمر
 أنه غزا-عليهم الصَلة والسَلم- األنبياء
َ
َ
 منع لك-عليه الصَلة والسَلم-  لكنه،جبهادهم
ََ
ُ
 ولك إنسان بىن،إنسان عقد ىلع امرأة ولم يَدخل بها
 ولك إنسان اشرتى غنما أو،بيتا ولم يرفع سقفه

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
house but had not yet raised its roof or who had
purchased sheep or pregnant she-camels and was
waiting for them to give birth. That is because those
people would be preoccupied with those concerns: the
married man is preoccupied with his bride whom he has
not yet consummated his marriage with and he longs
for her. Likewise, the one who built a house and has not
yet raised its roof is preoccupied with his house that he
wishes to live in with his family. Also, the owner of
pregnant she-camels and sheep is preoccupied with
them and is waiting for them to give birth. Performing
Jihad requires that the person be completely
unoccupied, having no concern except fighting in the
cause of Allah. Then, this Prophet set out for battle,
approaching his destination after the time of `Asr (the
afternoon prayer) with the night approaching. So, he
feared that if darkness fell, he would not be able to
achieve victory. He addressed the sun, saying: "You
are subservient to Allah and so am I." But the sun's
command is a universal command, while his command
is a legislative one. He is commanded to fight in the
cause of Allah, and the sun is commanded to move as
Allah the Exalted has commanded it; Allah says: {And
the sun runs on its fixed course for a term. That is the
Decree of the All-Mighty, the All-Knowing} [Surat
Yaaseen: 38] Ever since Allah created the sun, it has
been moving as it was commanded, neither advancing
nor delaying nor changing its altitude. The Prophet
said: "O Allah, hold it back (from setting) for us," so
Allah held the sun back and it did not disappear at its
normal time until that Prophet conquered the village
and gained many spoils of war. In past nations, the
spoils of war were not lawful for the army; rather, the
lawfulness of spoils is one of the distinct characteristics
of this (Muslim) nation, and all praise is due to Allah. As
for the previous nations, they used to gather all the
spoils, and if Allah accepted them, a fire would come
down from the sky and devour them. Hence, the spoils
were gathered, but the fire did not descend upon them
or devour them. This Prophet then said: "There is some
misappropriation of the spoils." Then he commanded
that each tribe present one person to pledge allegiance
to him, proving that his tribe had not been dishonest
with regard to the booty. When they gave him their
pledge of allegiance, the hand of one of them stuck to
the Prophet's hand. Thereupon, he said: "Your tribe is
the source of misappropriation." Then he commanded
that each person from that tribe pledge allegiance
individually, and the hands of two or three men stuck to
his,
whereupon
he
said:
"You
are
the
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َ َ
َ د
 وذلك ألن هؤالء،خ ِلفات وهو ينتظر أوالدها
 فالرجل املزتوج،يكونون مشغولني بما أهمهم

، فهو يف شوق إيلها،مشغول بزوجته اليت لم يدخل بها
ِّ
 هو أيضا،وكذلك الرجل اذلي رفع بيتا ولم ي ُ َسقفه
،مشتغل بهذا ابليت اذلي يريد أن يسكنه هو وأهله

وكذلك صاحب اخللفات والغنم مشغول بها ينتظر

 واجلهاد ينبِغ أن يكون اإلنسان فيه.أوالدها
 ليس هل ي،ُمتَ َف ِّر ااغ
، ثم إن هذا انليب غزا،هم إال اجلهاد
د
َْ
ََ
، وقد أقبَل الليل،فزنل بالقوم بعد صَلة العرص
ُ ََ د
،وخاف إن أظلم الليل أن ال يكون هناك انتصار
 أنت مأمورة وأنا:فجعل خياطب الشمس يقول

 لكن أمر الشمس أمر كوين وأما أمره فأمر،مأمور

 فهو مأمور باجلهاد والشمس مأمورة أن تسري.رشيع
 "والشمس جتري: قال اهلل،حيث أمرها اهلل عز وجل

) منذ38 :ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم" (يس
خلقها اهلل عز وجل ويه سائرة حيث أمرت ال تتقدم
 "امهلل فاحبسها: قال.وال تتأخر وال تزنل وال ترتفع
 حىت،عنا" فحبس اهلل الشمس ولم تغب يف وقتها
 وملا غنم الغنائم،غزا هذا انليب وغنم غنائم كثرية

 بل حل،واكنت الغنائم يف األمم السابقة ال حتل للغزاة
 أما األمم،الغنائم من خصائص هذه األمة وهلل احلمد

السابقة فاكنوا جيمعون الغنائم فتزنل عليها نار من
ُ ،السماء فتحرقها إذا اكن اهلل قد تقبلها
فج ِم َعت
: فقال هذا انليب،الغنائم فلم تزنل انلار ولم تأكلها
د
 ثم أمر من لك قبيلة أن يتقدم واحد.فيكم الغلول
د
 د،يبايعه ىلع أنده ال ُغلُول
فلما بايعوه ىلع أنه ال غلول
َ َ
عليه الصَلة- بيد انليب
ِ ل ِزقت يد أحد منهم
َ َ د
 هذه:أي-  فيكم الغلول:فلما ل ِزقت قال
،-والسَلم
 ثم أمر بأن يبايعه لك واحد ىلع حدة من-القبيلة

: فقال، فلزقت يد رجلني أو ثَلثة منهم،هذه القبيلة
 فإذا ُهم قد أخفوا مثل، فجاؤوا به:فيكم الغلول
 د،رأس اثلور من اذلهب
فلما يجء به ووضع مع الغنائم

.أكلتها انلار

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
misappropriators." Then they brought it out, and they
had hidden an amount of gold as big as the size of a
bull's head. When the gold was brought and placed with
the spoils, the fire devoured them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ
• ن ِيب  :وهو يوشع بن نون.
ْ
• بُض َع  :يطلق ىلع عقد انلاكح ،واجلماع ،والفرج.
ََد َْ
نب بِ َها  :لم يدخل بها ،وسبب التسمية بابلناء :أن الرجل اكن إذا تزوج امرأة بىن عليها قبة يلدخل بها.
• ولم ا ي ِ
َ َ
َ َ
• خ ِلفات  :مجع خ ِلفة :ويه انلاقة احلامل.
ُُ ا
َْ
المغنَم والَّسقة من الغنيمة قبل القسمة.
• غلوال  :الغلول :اخلِيَانة يف
• من القرية  :ويه أرحياء.
طع َ
• لَم تَ َ
مها  :للمبالغة ،واملعىن :لم تذق طعمها.

فوائد احلديث:
 .1اجلهاد مرشوع يف األمم السابقة ،كما هو مرشوع يف هذه األمة.
 .2نيه انليب قومه عن اتباعه ىلع أحد هذه األحوال؛ ألن أصحابها يكونون متعليق انلفوس بهذه األسباب ،فتضعف عزائمهم وتفرت رغباتهم يف
اجلهاد والشهادة.

 .3مقصود انليب من توجيهاته تفرغ أصحابه من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع اجلهاد بنية صادقة وعزم حازم.

 .4كفاية املجاهدين أمور ادلنيا يلتفرغوا للجهاد بصدق.
ُ .5د
تنوع األمر إىل نوعني :أمر تكويين قدري وآخر تكلييف رشيع ،فأمر اجلمادات أمر تسخري وتكوين ،أي قول انليب للشمس :احتبيس

وانتظري ،أي بتقدير اهلل ،فهو مثل ادلاعء هلل حبصول هذا اليشء ،وأمر العقَلء أمر تكليف ،مثل قوهل تعاىل( :كتب عليكم القتال) (أطيعوا
اهلل).

 .6ثبوت املعجزات لألنبياء عليهم الصَلة والسَلم.
ُُ
َ ِّ
ُ
ُ
 .7اكن للغلول أثر يف قبول الغنائم يف األمم السالفة من ردها ،فمىت و ِجد الغلول لم يقبلها اهلل سبحانه ،ومىت لم يوجد قب ِلت ،وأباح اهلل هلذ األمة
الغنائم بدون رشط.
 .8شهوات ادلنيا تدعو انلفس إىل حمبة ابلقاء فيها.
َُ
 .9األمور املهمة ال ينبِغ أن تف دوض سياستها إال حلازم فارغ ابلال ،وذللك اكن مقصود انليب تفرغهم من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع اجلهاد بنية
صادقة وعزم حازم.
َ
َ .10سرت اهلل هذه األمة ورمحها خبَلف األمم السابقة ،فقد اكن من يفعل غلوال أو معصية يفضحه اهلل ،هللف احلمد واملنة ىلع اإلسَلم والسنة.

 .11ينبِغ لإلنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه هلا ،حىت يأتيها وهو مشتاق إيلها ،وحىت يؤديها ىلع مهل وطمأنينة وانرشاح صدر.

 .12ادلاللة ىلع عظمة اهلل عز وجل ،وأنه هو مدبر الكون ،وأنه تعاىل جيري األمور ىلع غري طبائعها ،إما تلأييد الرسول ،أو دلفع رش عنه ،وإما
ملصلحة يف اإلسَلم.
 .13احلديث رد ىلع أهل الطبيعة اذلين يقولون :إن األفَلك ال تتغري؟! .

 .14األنبياء ال يعلمون الغيب إال ما أطلعهم اهلل عليه.

 .15ادلاللة ىلع قدرة اهلل من جهة أن هذه انلار ال يدرى كيف أوقدت ،بل تزنل من السماء ،ال يه من أشجار األرض ،وال من حطب األرض ،بل
من السماء يأمرها اهلل فتزنل فتأكل هذه الغنيمة اليت مجعت.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3288( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, did not observe a
voluntary prayer more regularly than the
two Rak`ahs of Fajr.

لم يكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع يشء
من انلوافل أشد تعاهدا منه ىلع ركعيت الفجر

 .915احلديث:

**

915. Hadith:

عن اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما`A'ishah bint Abu Bakr As-Siddeeq, may Allah be -
pleased with her, reported: "The Prophet, may Allah's
ُ
قالت« :لم يَكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
peace and blessings be upon him, did not observe a
ْ ََ َ ْ
َ ُ َا ُْ
دَ
يشء من انلَوافل أشد تعاهدا منه ىلع ركعيت الفج ِر»voluntary prayer more regularly than the two Rak`ahs .
ْ
َ ْ
من ُّ
جر ٌ
خري َ
of Fajr." Another narration reads: "The two Rak`ahs of
ادلنيا وما فيها».
ويف روايةَ « :رك َعتا الف
ِ
Fajr are better than the entire world”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان ملا لركعيت الفجر من األهمية This Hadith shows the importance of the two confirmed
supererogatory Rak`ahs of Fajr. `A'ishah, may Allah be
واتلأكيد ،فقد ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -أن pleased with her, mentioned that the Prophet, may
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكدهما وعظم شأنهما Allah's peace and blessings be upon him, affirmed
them and emphasized their significance by what he did,
بفعله ،حيث اكن شديد املواظبة عليهما ،وبقوهل،
as he used to regularly observe them, and by saying
حيث أخرب أنهما خري من ادلنيا وما فيها.
that they are better than the world and everything
therein.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > فضل صَلة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > السنن الرواتب
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .والرواية اثلانية :رواها مسلم.
**

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

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتعاهدهما أكرث من غريهما.
 .2االستحباب املؤكد يف ركعيت الفجر ،فَل ينبِغ إهماهلما.
 .3عظم فضلهما ،حيث ُجعَل ا
خريا من ادلنيا وما فيها.
د
 .4أن إهمال من أهملهما -ىلع سهوتلهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما -يدل ىلع ضعف دينه ،وحرمانه من اخلري العظيم.
 .5راتبة الفجر تصىل يف احلرض والسفر ،خبَلف راتبة الظهر واملغرب والعشاء فَل تصىل إال يف احلرض.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
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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)3440( :
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َ َ ُْ ُ َ َ ََ
َُُْ
لو كنتما من أهل ابلدل ،أل ْوجعتكما ،ت ْرفعان
ْ َ ُ
أص َواتكما يف مسجد رسول اهلل -صىل اهلل

If you had been from this city, I would have
inflicted pain on you. You raise your voices
in the mosque of the Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon
!him

عليه وسلم-

 .916احلديث:

**

916. Hadith:

وعن السائب بن يزيد الصحايب -ريض اهلل عنهما-
َ
قال :كنت يف املسجد ف َح َص َب ِين َر ُجل ،فنظرت فإذا
َ
عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -فقال :اذهب فأتِ ِين
َ
َ ْ ُ
ين ،ف ِجئتُه بهما ،فقال :من أين أنتما؟ فقاال :من
بِهذ ِ
ُْ
أهل الطائف ،فقال :لو كن ُت َما من أهل ابلَّل،
َْ َ ُْ ُ
أص َواتَ ُ
ك َما ،تَ ْر َف َعان ْ
كما يف مسجد رسول
ألوجعت

As-Saa'ib ibn Yazeed, may Allah be pleased with both
of them, reported: "I was in the mosque when a man
threw a pebble at me. I looked and it was `Umar ibn alKhattaab, may Allah be pleased with him. He said: 'Go
and bring me these two.' So I brought them to him. He
said: 'Where are you from?' They said: 'From the
people of Taa'if.' He said: 'If you had been from this city,
I would have inflicted pain on you. You raise your voices
in the mosque of the Messenger of Allah, may Allah’s
!’"peace and blessings be upon him

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

خيرب السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما -عن واقعة
حصلت يف حرضته ويه أن رجلني اكنا يرفعان
أصواتهما يف مسجد رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -يف عهد عمر -ريض اهلل عنه -فسمع عمر
أصواتهما فحصب السائب بن يزيد ،وذلك ألجل أن

يأيت بالرجلني إيله .قال السائب :فأتيته بهما ،فسأهلما
ُْ
من أين أنتما؟ فقاال :من أهل الطائف .قال :لو كنتُ َما
َ ْ ُ
من أهل ابلَّل ،أي من أهل املدينة أل ْو َجعتُك َما
أص َواتَ ُ
بالعقوبة والرضب ،تَ ْر َف َعان ْ
كما يف مسجد
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ وملا لم يكونا من
أهل املدينة عذرهما جبهلهما؛ ألن الغالب خفاء

Brief Explanation:
**

As-Saa'ib ibn Yazeed, may Allah be pleased with both
of them, reports an incident that he witnessed. Two
men were speaking loudly in the Prophet's Mosque
during ‘Umar’s caliphate. On hearing them, `Umar, may
Allah be pleased with him, threw a pebble at As-Saa'ib
ibn Yazeed to bring him those two men. As-Saa'ib
brought them to `Umar who asked them where they
were from. They told him that they were from Taa'if, so
he told them that if they had been from the inhabitants
of Madinah, he would have given them a painful beating
as a punishment for raising their voices in the Prophet's
Mosque. Since they were not from Madinah, `Umar
excused them for their ignorance, because most
probably they were unfamiliar with the rulings of
Shariah.

أحاكم الرشع ىلع من اكن حاهل مثل حاهلما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :د
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

ْ
َْ ا َْ
ُ
 .1كراهة رفع الصوت يف املسجد ولو اكن يف ِذكر أو قراءة القرآن ،وحيرم ذلك إن أحدث تش ِويَشا ،وتشتَد الكراهة واحل ُ ْر َمة إن اكن يف خ ُصومة
وما شابهها.
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 .2إباحة الالكم يف املسجد يف غري معصية.
 .3يستحب ملن أراد أن يُنَبِّه ا
ُ
أحدا إىل يشء يف املسجد أن يشري إيله حىت ال يرفع صوته.

ْ
 .4احلث ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر يف املسجد وغريه؛ ألنه من أعظم مقاصد اإلسَلم ،ومنه أم ٌر ونيه من خالف آداب املساجد.

 .5جواز العقوبة ابلدنية بالرضب وغريه ملن خالف رشع اهلل -عز وجل-.
 .6بيوت اهلل -تعاىلُ -جعلت للطاعة والعبادة فيجب راعيتها بذلك ،قال -تعاىل( :-يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح هل فيها
بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام الصَلة وإيتاء الزاكة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار * يلجزيهم اهلل
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واهلل يرزق من يشاء بغري حساب) [ .انلور .]37 ، 36

 .7الرفق باجلاهل وتعليمه آداب املساجد.
ُْ َ
 .8أن اإلنسان يعذر جبهله ،وذللك عذرهم عمر -ريض اهلل عنه -بلعدهم عن العلم وأهله.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.

الرقم املوحد)8952( :
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If I were to order anyone to prostrate
himself before another, I would have
ordered the wife to prostrate herself before
her husband.

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة
أن تسجد لزوجها

 .917احلديث:

**

917. Hadith:

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :لو كنت آمرا Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد
upon him, said: "If I were to order anyone to prostrate
لزوجها».
himself before another, I would have ordered the wife
to prostrate herself before her husband".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ا
أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لو اكن آمرا The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ا
him, said that if he were going to order a human being
لزوجها،
تسجد
أن
الزوجة
ألمر
ألحد
يسجد
أن
أحدا
ٍ
to prostrate himself to another human being, then he
ا
وذلك تعظيما حلقه عليها ولكن السجود لغري اهلل would have ordered the wife to prostrate herself to her
ا
husband due to the great right that her husband has
حمرم ال جيوز مطلقا.
**

over her. However, prostrating oneself before other
than Allah the Almighty is absolutely prohibited.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• السجود  :كمال االنقياد باهلوي لألرض كما يفعل املصِّل.

فوائد احلديث:
 .1السجود عبادة ال تنبِغ إال هلل وحده.
 .2بيان عظم حق الزوج ىلع الزوجة فهو بعد حق اهلل عليها
 .3من سجد لغري اهلل فقد أرشك.
املصادر واملراجع:

اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ,حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,تأيلف :حممد
نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلسَليم ,ط 2اعم  1405بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلَليل ,دار ابن اجلوزي.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم .1422

الرقم املوحد)5826( :
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َ
ُ َ ْ ُ
َّ
َُْ
لو يعطى انلاس بدع َواهم الدىع رجال أموال قومٍ
َ
َ َ ُ
َّ
َّ
املد ِِع واْلَم َ
ني ىلع
لكن ابلينة ىلع
اءهم،
ودِم
ِ
َ
ْ
َ
من أنك َر

 .918احلديث:

Were people to be given everything that
)they claimed, some men would (unjustly
)claim the properties and blood of (other
people. However, the onus of proof is on
the plaintiff and the oath is upon the one
who denies the claim.
**

918. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول `Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him,
ُ reported that the Prophet, may Allah's peace and
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لو ُي ْع َ
انلاس
ى
ط
blessings be upon him, said: "Were people to be given
ٌ
َ
د
َ َ ُ
َ َْ ُ
د
بدعواهم الدىع رجال أموال قومٍ و ِدماءهم ،لكن everything that they claimed, some men would
َ
َْ َ
د
املد ِيع وايلَم َ
)(unjustly) claim the properties and blood of (other
ني ىلع من أنك َر».
ابلينة ىلع
ِ
people. However, the onus of proof is on the plaintiff
and the oath is upon the one who denies the claim".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

احلديث أصل يف عدم قبول ادلعوى املجردة عن This Hadith establishes the principle of not accepting
claims that are void of proofs and evidence, as well as
األدلة والقرائن ،وحتليف املن ِ
كر؛ حتقيقا للعدلmaking the defendant who denies the claim take an ،
وإقامة للحق ،وصونا للنفس واملال ،فلك من ادىع oath, in order to fulfill justice and establish the truth and
protect lives and properties. So, whoever makes a
دعوى خايلة عن برهان فيه مردودة وسواء اكنت يف
claim that lacks proof, his claim is rejected, whether it
احلقوق واملعامَلت أو يف مسائل اإليمان والعلم.
is related to rights and transactions or to matters of faith
and knowledge.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليِّنات
راوي احلديث :أخرجه بهذا اللفظ ابليهيق يف السنن الكربى .وأخرج ابلخاري ومسلم بعضه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• بدعواهم  :بمجرد إخبارهم عن لزوم حق هلم ىلع آخرين عند حاكم.
ِّ
ُ
• رجال  :خصوا باذلكر ألن ذلك من شأنهم اغبلا.
• أموال قوم ودماءهم  :فَل يتمكن املدىع عليه من صون دمه وماهل.
• ابلينة  :اسم للك ما يبني احلق ويظهره.
د
• املد ِيع  :هو من يذكر أمرا خفيا خيالف الظاهر.

• وايلمني ىلع من أنكر  :ألن األصل براءة ذمته ،مما طلب منه وهو متمسك به.

فوائد احلديث:
 .1ال حيكم ألحد بمجرد دعواه.
املديع.
 .2ال جيوز احلكم إال بما رتبه الرشع ،وإن غلب ىلع الظن صدق
ِ
َ
 .3ايلمني ىلع املدىع عليه مطلقا.
ا
ا
 .4ادلعوى تكون يف ادلماء واألموال ،اغبلا ،وذكر املال وادلم ىلع سبيل املثال ،وإال قد يديع حقوقا أخرى.
 .5الرشيعة جاءت حلماية أموال انلاس ودمائهم عن اتلَلعب.
 .6غلبة الظلم والكذب ىلع كثري من انلاس.
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 .7ال فرق يف ذلك بني الرجل العدل وغريه إذا ادىع شيئا ىلع آخر فَل ينظر إىل قوهل إال ببينة.
 .8القايض ال حيكم بعلمه وإنما يرجع إىل ابلينات.

املصادر واملراجع:

ا

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

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1424ـه2003 -م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن - .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يَّسي ،ط .دار اليَّس - .السنن الكربى للبيهيق،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان ،الطبعة اثلاثلة 1424 ،ـه2003 -م - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت - .مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسَليم – بريوت ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)4722( :
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ِّ َ ُ ْ
لو يعلم املار بني يدي المصِّل ماذا عليه من
َ َ
َُ
 لاكن أن ي ِقف أربعني خريا هل من أن يم َّر،اإلثم

If the one passing in front of a person who
is praying would know the gravity of his
sin; it would have been better for him to
stand for forty than to pass in front him.

بني يديه

**

919. Hadith:

: احلديث.919

ْ ْ َْ ُ
ِّ احلَارث بْن
ريض- الص دم ِة األنصاري
عن أيب جهي ِم بن
ِ ِ
ِ
ِا
ِّ َ ُ ْ
 «لو يعلم املار بني يدي المصِّل ماذا: مرفواع-اهلل عنه
َ
َ
عليه لاكن أن يَ ِقف أربعني خريا هل من أن ي ُم در بني
ْ َُ د
 قال أربعني يوما أو: ال أدري:رض
ِ  قال أبو انل.»يديه
.شهرا أو سنة

Abu Juhaym ibn al-Haarith ibn as-Simmah al-Ansaari –
may Allah be pleased with him – reported directly from
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, that he said: "If the one passing
in front of a person who is praying would know the
gravity of his sin; it would have been better for him to
stand for forty than to pass in front him." Abu an-Nadr
said: "I am not sure if he said forty days, or months, or
years".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

 فإذا د،املصِّل واقف بني يدي ربه يناجيه ويناديه
The praying person is standing before his Lord, مر
conversing with Him in privacy and calling upon Him. If
ي
د
someone passes by him in this state, he interrupts this بني يديه يف هذه احلال مار قطع هذه املناجاة وشوش
ُ َ
private conversation and disturbs his worship. That is  ذلا عظم ذنب من تسبب يف اإلخَلل،عليه عبادته
why it is a serious sin on the part of whoever causes
 أنه لو علم ما: فأخرب الشارع.بصَلة املصِّل بمروره
disturbance of a person's prayer by passing in front of
him. So the Messenger of Allah, may Allah's peace and  لفضل أن، من اإلثم واذلنب،اذلي ترتب ىلع مروره
blessings be upon him, informed us that if a person يقف ماكنه اآلماد الطويلة ىلع أن يمر بني يدي
would know the consequences of his passing;
. واالبتعاد منه، مما يوجب احلذر من ذلك،املصِّل
meaning: the sin and misdeed that he incurs, he would
have preferred to stand in his place for extended
periods of time than to pass in front of someone during
his praying. Therefore, a Muslim must guard against
this action and avoid it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > سنن الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ِّ
ْ
د
َْ ْ ْ َ ُ
-ريض اهلل عنه- ار ِث ب ِن الصم ِة األنصاري
ِ  أبو جهي ِم ب ِن احل:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. هذا رشط وجوابه قوهل لاكن أن يقف: • لو يعلم

. العابر من ايلمني إىل الشمال أو العكس: • املار
ِّ ْ
. أمامه من قدميه إىل منتَه سجوده: • بني يدي ال ُم َصِّل
َ
. أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصِّل: • أن يَ ِقف
. هو سالم بن أمية راوي احلديث: • قال أبو انلرض

:فوائد احلديث

ْ
ْ
. أو املرور بينه وبينها إذا اكن هل ُسرتة، إذا لم يكن هل ُسرتة، حتريم املرور بني يدي املصِّل.1
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 .2وجوب االبتعاد عن املرور بني يديه ،هلذا الوعيد الشديد.
ُ
ُد
َ
َ
ُ
د
ِّ
 .3أن األوىل للمصِّل أن ال يصِّل يف طرق انلاس ،ويف األمكنة اليت البد هلم من املرور بها ،ئلَل يعرض صَلته للنقص ،ويعرض املارة لإلثم.

 .4شك الراوي يف األربعني :ال يراد بها حرص املدة ،ألن طريقة العرب ذكر العدد بليان أن القصد اتلكثري وأن األمر مهم.
 .5تعظيم حرمة املصِّل واحليلولة بينه وبني قبلته.

 .6يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما اكنت شديدة وفظيعة.
ُّ
اتلحَّس واالعرتاض ىلع القدر.
 .7جواز استعمال ُكمة لو يف غري

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري
العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،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 .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)3097( :
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Those who are present should inform those
who are absent: Do not offer any prayer
after (the break of) dawn except for two
Rak‘ahs (units of prayer).

 ال تصلوا بعد الفجر،ْلبلغ شاهدكم اغئبكم
إال سجدتني

**

920. Hadith:

: احلديث.920

ِّ
، َرآين ابن عمر وأنا أصِّل:عن يسار َموىل ابن عمر قال
َ
صىل-  إن رسول اهلل، يا يَسار: فقال،بعد طلوع الفجر
ِّ ُ
 خرج علينا وحنن نصِّل هذه-اهلل عليه وسلم
ُّ ُ
َ ُ
ْ ِّ
 ال تصلوا، « ِيلُبَلغ ِشا ِه ُدكم اغئِبَكم: فقال،الصَلة
َْ َ ْ
.»بعد الفجر إال َسجدتني

Yasaar, the freed slave of Ibn ‘Umar, said: "Ibn ‘Umar
saw me praying after the break of dawn. He said: 'O
Yasaar, the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, came to us while we were
offering this prayer. He (the Prophet) said: ‘Those who
are present should inform those who are absent: Do not
offer any prayer after (the break of) dawn except two
Rak‘ahs (units of prayer)"'’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,
saw his freed slave, Yasaar, pray a voluntary prayer
after the break of dawn and before the Fajr Prayer. He
said to him: "O Yasaar, the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, came to us
while we were offering this prayer," meaning: he saw
them pray a voluntary prayer after the break of dawn
and before the Fajr prayer. He then said to them:
"Those who are present should inform those who are
absent." He asked those who were present to inform
those who were not there. He then said to them: "Do
not offer any prayer after (the break of) dawn." This
narration is supported by another related by Ahmad
that reads: "No prayer is to be offered after the break of
dawn except two Rak‘ahs." These Rak‘ahs are the
voluntary ones that are prayed before the Fajr prayer.
This corresponds with the way of the Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him, as he had
never prayed anything after the rise of dawn except for
two short Rak‘ahs. Therefore, a Muslim is not permitted
to pray voluntary prayers after the rise of dawn, which
is according to the guidance of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, which is the best
guidance. Accordingly, praying after the break of dawn
other than its respective supererogatory prayer is
thereby impermissible, as this time has become
prohibited to pray in.

**

 وهو، يسارا-ريض اهلل عنهما- رأى عبد اهلل بن عمر
 اكن ا: أي،مواله
 رآه يصِّل نافلة بعد،عبدا هل فأعتقه

، ولعله زاد ىلع ركعتني،طلوع الفجر وقبل الصَلة
-صىل اهلل عليه وسلم-  إن رسول اهلل، "يا يَسار:فقال
ِّ ُ
َ
 أن انليب: يعين،"خرج علينا وحنن نصِّل هذه الصَلة

 رآهم يتطوعون بالصَلة بعد-صىل اهلل عليه وسلم،طلوع الفجر وقبل الصَلة زيادة ىلع سنة الفجر
َ
ْ ِّ
-  قال انليب: " ِيلُبَلغ ِشاهدكم اغئِ َبكم" أي:"فقال
ْ ِّ
َ
 ِيلُبَلغ احلَارض باملجلس الغائب-صىل اهلل عليه وسلم
ُّ ُ
 بعد: "ال تصلوا بعد الفجر" أي،عنه بهذا الالكم
 (ال صَلة بعد طلوع: يؤيده رواية أمحد،طلوع الفجر

الفجر إال ركعيت الفجر) أي ال نافلة بعد طلوع
َْ ْ
" "إال َسج َدتني: وقوهل.الفجر إال راتبته ويه ركعتان

 وهذا من إطَلقه اجلزء وإرادة، ركعتني اكملتني:أي
اللك؛ كما د
 وهذا هو املوافق.فَّستها الرواية السابقة

 فإنه اكن ال يصِّل بعد-صىل اهلل عليه وسلم- هلديه
 فإذا طلع: وعليه.طلوع الفجر إال ركعتني خفيفتني
الفجر فَل جيوز للمسلم أن يتطوع بالصَلة غري

-صىل اهلل عليه وسلم-  كما هو هديه،ركعيت الفجر

 فإذا.-صىل اهلل عليه وسلم- وخري اهلدي هدي حممد
تقرر عدم جواز اتلطوع بالصَلة بعد طلوع الفجر
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إال ُّ
السنة الراتبة ،فيعترب هذا الوقت من األوقات
َْ
المنيه عن الصَلة فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أوقات انليه عن الصَلة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

َ
ِّ ْ
ْ َ
َ ْ
(يلُبَلغ ِشاهدكم اغئِبَكم).
 .1حرص ابن عمر -ريض اهلل عنهما -ىلع تبليغ رشع اهلل -تعاىل-؛ ام ِتثاال ألمره -صىل اهلل عليه وسلم -حيث قالِ :
ا
 .2وجوب إبَلغ ال ِعلم ملن جيهله وإن اكن إبَلاغ لغري واجب.
ُ ِّ
 .3جواز صَلة اتلطوع يف املسجد؛ لقول ابن عمر -ريض اهلل عنهما( :-خرج علينا وحنن نصِّل هذه الصَلة) واألفضل إيقاعها يف ابليت.
 .4أن د
انليه عن اتلطوع َمنُوط بطلوع الفجر ال بصَلة الفجر.
د ْ
اتلنَفل بالصَلة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر؛ ألن ُ
 .5حتريم د
المراد من د
انليه.
انليف

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر
العسقَلين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد
نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسَليم ،بريوت .سبل السَلم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .اتليسري
برشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة1408 ،ه1988 ،م .اتلنوير رشح اجلامع
الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السَلم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م .توضيح األحاكم رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10612( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس فينيم

The liar is not the one who seeks
reconciliation between people, conveying
good, or saying good things

 أو يقول خريا،خريا

**

921. Hadith:

: احلديث.921

Umm Kulthoom bint `Uqbah ibn Abi Mu`ayt, may Allah ريض اهلل- عن أم ُكثوم بنت عقبة بن أيب ُم َعيط
be pleased with her, reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: “The liar
is not the one who seeks reconciliation between
people, conveying good, or saying good things.” There
is an addition in the narration of Muslim, saying, that I
did not hear him giving permission of lying in anything
except in three (things): the war, reconciliation between
people, and what a man says to his wife and what a
woman says to her husband.”

صىل اهلل عليه-  سعت رسول اهلل: قالت-عنها
 «ليس الكذاب اذلي يُصلح بني انلاس: يقول-وسلم
 أو يقول ا،خريا
َفيَنْيم ا
،خريا» ويف رواية مسلم زيادة
ِ
ِّ َ ُ
ُ
 ولم أسمعه يرخص يف يشء مما يقوهل انلاس إال:قالت
، واإلصَلح بني انلاس، احلرب: تعين،يف ثَلث

. وحديث املرأة زوجها،وحديث الرجل امرأته

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The basic rule states that lying is unlawful, for the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: “Beware of telling lies, for lying leads to
wrongdoing and wrongdoing leads to hellfire. A man will
keep telling lies and strive to tell lies until he is recorded
with Allah as a liar.” [Muslim] However, there are three
exceptions where lying is permissible: Lying for the
sake of reconciliation between people; lying during
war; and lying in what a man says to his wife. The
Sunnah has made lying in these three cases
permissible, for what it contains of benefits without
resulting in any harm, as following: 1.Lying for the sake
of reconciliation between two people or two tribes
disputing with each other. Here, one conveys good
words and narrates to one of the disputing parties that
the other praised him and spoke well of him and
mentioned him with good attributes. He in fact did not
hear so, however, his aim is to bring them together and
to remove the aversion and estrangement between
them. This is permissible and there is no harm in it as
long as one's aim is reconciliation and removing enmity
and hatred from the hearts. 2. Lying during war: it is to
display strength and say things to empower his
companions, and to increase their morale, in order to
defeat the enemies. It also includes saying that the
Muslim army is big in number and has received strong
back up, or saying: Look behind you! So-and-so has
come from behind you to strike you! This is also
permissible, due to what it contains of enormous benefit
for Islam and the Muslims. 3.Lying between spouses:
i.e. husband says to his wife, "You are the most beloved
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األصل أن الكذب د
:حمرم؛ لقوهل صىل اهلل عليه وسلم

، فإن الكذب يهدي إىل الفجور،(إياكم والكذب

 وما يزال الرجل يكذب،وإن الفجور يهدي إىل انلار
ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهلل كذاباا) رواه
: لكن استثين من الكذب ثَلثة أمور. مسلم

. الكذب يف احلرب.الكذب لإلصَلح بني ذات ابلني

 فهذه اثلَلثة األمور جاءت.حديث الرجل مع امرأته
السنة جبواز الكذب فيها؛ ملا فيها من مصلحة من

 الكذب: فاألول.غري أن يرتتب ىلع ذلك مفاسد

ألجل اإلصَلح بني شخصني أو قبيلتني متنازعتني

 ويروي ألحدهما أن صاحبه أثىن،فينقل الكم اخلري

 ولم يكن، وذكره باألوصاف اجلميلة،عليه ومدحه

 ويزيل ما،سمعه منه ولكن قصده أن يقارب بينهما

 فهذا جائز وال بأس به ما دام،فيهما من نفور ووحشة
قصده اإلصَلح وإزالة ما يف انلفوس من العداوة

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

 كذب الرجل ىلع امرأته: اثلالث.لإلسَلم واملسلمني

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
والعكس ،مثل أن يقول هلا :إنك من أحب انلاس person to me, and I desire only you”, and similar words
that induce harmony and love between them; and she
إيل ،وإين أرغب يف مثلك ،وما أشبه ذلك من اللكمات says the same. This is permissible as well, due to what
اليت توجب األلفة واملحبة بينهما ويه تقول هل مثل it contains of mutual benefits. It is noteworthy that lying
between the spouses is limited to what will bring or
ذلك ،فهذا أيضا جائز ملا فيه من املصالح .والكذب
increase harmony and love between them. It is not
بني الزوجني مقيد بما يديم األلفة واملحبة بينهما permissible in everything. An-Nawawi, may Allah have
ودوام العرشة ،ال أنه جيوز يف لك األمور .قال انلووي mercy upon him, said: “Regarding man's lying to his
wife and vice versa, it is intended to be a means of
رمحه اهلل" :وأما كذبه لزوجته وكذبها هل فاملراد به يف displaying love and devotion to one another and similar
إظهار الود والوعد بما ال يلزم وحنو ذلك ،فأما things. However deception, for the sake of evading
duties or taking what is not his or her right, this is
املخادعة يف منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس هل
unlawful according to the scholars' consensus.” [Sharh
أو هلا فهو حرام بإمجاع املسلمني" ،وقال احلافظ ابن Muslim by An-Nawawi, (16/158)] Al-Hafizh Ibn Hajar,
حجر رمحه اهلل" :واتفقوا ىلع أن املراد بالكذب يف )may Allah have mercy upon him, said: “They (scholars
agreed that the permissible lying between a wife and a
ا
حق املرأة والرجل إنما هو فيما ال يسقط حقا عليه أو husband is in those things which do not entail the
negligence of the duties of any of them or the
عليها أو أخذ ما ليس هل أو هلا".
”acquisition of rights that they are not entitled to.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العَلقة بني الرجل واملرأة
الفضائل واآلداب > فقه األخَلق > األخَلق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
َ
اتلخريج :أم ُكثوم بنت عقبة بن أيب معيط -ريض اهلل عنها -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ينيم  :يبلغ.
ُ
ِّ
ِّ
• يُرخص  :جيوز.

• حديث الرجل امرأته  :الالكم اذلي يديم املحبة بينهما كأن يقول :ال د
أحب د
إيل منك  ،وتقول هل ذلك.

فوائد احلديث:
 .1الكذب حرام من حيث األصل ،وإنما أبيح ىلع سبيل الرتخيص يف هذه األمور اثلَلثة ،لعظم املصلحة املرتتبة ىلع ذلك.
 .2جواز الكذب ألجل اإلصَلح بني املسلمني املتخاصمني.
 .3جواز الكذب يف حال احلرب وخمادعة العدو.
 .4جواز إخبار الرجل زوجته خبَلف ما يف قلبه جتاهها ،وكذا العكس.
 .5جواز اتلورية واملعاريض يف احلديث.
املصادر واملراجع:
الشيخ:
كنوز رياض الصاحلني أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار دار كنوز اشبيليا ـ الطبعة األوىل   1430 :ـه بهجة انلاظرين
د  .مصطىف سعيد اخلن ـ د .مصطىف ابلغا ـ ميح ادلين مستو ـ يلع
دار ابن اجلوزي نزهة املتقني
سليم بن عيد اهلَليل
مؤسسة الرسالة  ،بريوت الطبعة األوىل   1397 :ـه 1977م الطبعة الرابعة عرش   1407ـه1987م
الرشجيب ـ حممد أمني لطيف.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل،
انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار
طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية،
 .1392منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري
حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه-
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 1990م .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،املؤلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقَلين الشافيع ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،عليه تعليقات العَلمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن
باز .معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود ،محد بن سليمان اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية  -حلب ،الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م .مرقاة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلين املَل اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل،
1422ه.

الرقم املوحد)3853( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
“The one who upholds ties of kinship is not
the one who recompenses the good done to
him by his relatives; rather, he is the one
who keeps good relations with those
relatives who had severed the bond of
kinship with him”.

َ ُ
َّ
ولكن الواصل اذلي إذا
،ِليس الواصل بِالماك ِِفء
َ َ
َ
ِ قطعت
رمحه وصلها
**

922. Hadith:

: احلديث.922

Abdullah ibn ‘Amr ibn Al-‘Aas, may Allah be pleased -ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
with him, reported that the Prophet, peace be upon him,
 «ليس الواصل: قال-صىل اهلل عليه وسلم- عن انليب
said: “The one who upholds ties of kinship is not the
َ ُ
َ
د
،ئ
ِ ولكن الواصل اذلي إذا قطعت
one who recompenses the good done to him by his رمحه
ِ بالم َاك ِف
َ
relatives; rather, he is the one who keeps good relations
.»وصلها
with those relatives who had severed the bond of
kinship with him”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Meaning of the statement: “The one who upholds ties
of kinship is not the one who recompenses the good
done to him by his relatives;” i.e. the person who
perfectly maintains good relations with his relatives is
not the one who repays their good treatment with like
good treatment; rather, perfect maintenance of kinship
ties means upholding those ties that one’s relatives
severed, even if they abused him. If he meets their
abuse with kindness, then he is truly one who upholds
ties of kinship. A person should be patient with the harm
he receives from his relatives, neighbors, friends, and
others, and expect the reward for that from Allah. Allah
will always give him support against their harm, and
ultimately he is the winner and they are the losers.
Kinship ties could be upheld through financial
assistance, help to fulfill needs, removing harm,
meeting them with a cheerful face, and supplicating
Allah in their favor. In brief, it is to do all the good that
one can do to them, and to ward off all the evil one can
ward off from them according to his ability. Islam
repeatedly emphasized upholding ties of kinship.
Abdul-Rahman ibn ‘Awf reported that he heard the
Messenger of Allah,may Allah's peace and blessings
be upon him, saying: “Allah, the Almighty, said: ‘I am
Allah, and I am Al-Rahman (the All-Merciful). I created
the Rahem (the uterus, meaning kinship ties), and I
gave it a name derived from my Name. So, whoever
upholds it, I will uphold him, and whoever severs it, I will
sever him.” Narrated by Abu Dawud and Al-Tirmithi,
and he classified it as Hassan Sahih. The meaning of
this Hadith, according to Al-Hafizh: “The Rahem
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**

 "ليس الواصل:-صىل اهلل عليه وسلم- معىن قوهل

باملاكىفء" أي ليس اإلنسان الاكمل يف صلة الرحم

واإلحسان إىل األقارب هو الشخص اذلي يقابل

 بل الواصل حقيقة الاكمل يف،اإلحسان باإلحسان

 حىت لو،صلة الرحم هو اذلي إذا قطعت رمحه وصلها
 فهذا، ثم قابل اإلساءة باإلحسان إيلهم،أساؤوا إيله
 فعىل اإلنسان أن يصرب وحيتسب ىلع،هو الواصل حقا

 فَل يزال هل،أذية أقاربه وجريانه وأصحابه وغريهم
. وهم اخلارسون، وهو الرابح،من اهلل ظهري عليهم

 ورفع، والعون ىلع احلاجة،وصلة الرحم تكون باملال
 واملعىن اجلامع، وطَلقة الوجه وادلاعء هلم،الرضر

 ودفع ما أمكن من الرش،إيصال ما أمكن من اخلري

 وقد أكد اإلسَلم كثريا ىلع صلة،حبسب الطاقة
 إال أنه ال يعد من القطيعة من ترك صلة الرحم،الرحم

من باب اهلجر الوقايئ أو الرديع؛ كمن رأى املصلحة
،يف ترك الصلة رجاء أن يعود رمحه إىل جادة الصواب

 أو خاف ىلع نفسه وأهله،وترك املخالفات ادلينية

،أنه مىت وصل رمحه وهم ىلع تلك املخالفات الرشعية
.لربما انتقلت العدوى إيله وإىل من حتت يده

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
(kinship) is a manifestation of Rahmah (mercy) and
connected to it; so, the one who cuts it, is cut from the
Mercy of Allah.” However, if someone cuts his ties of
kinship to deter a relative (from committing sin) or as a
precaution (to ward off evil), he is not considered a
severer of kinship ties. An example is someone who
sees benefit in cutting ties in the hope that his relative
would return to the straight path and stop committing
religious violations. Or someone who fears that he
himself or his dependents might catch this contagious
evil (of sinning) if he upholds ties with his relatives while
they commit such violations.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الواصل  :اكمل الصلة ألقاربه.

• املاكفئ  :اذلي يكافئهم ىلع صلتهم هل.
• رمحه  :قرابته.

• وصلها  :برها وأحسن إيلها.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع صلة األرحام.
 .2وجوب إخَلص األعمال هلل  ،ولو لم يأت منها خري اعجل يف ادلنيا  ،فيه خري دائم يف اآلخرة.
 .3اإلساءة للمسلم ال جتعله يقطع اخلري عن امليسء.
 .4صلة الرحم املعتربة رشاع أن تصل من قطعك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك  ،وليست صلة املقابلة واملجازاة.
 .5يف احلديث بيان  :أن الصلة إذا اكنت نظري ماكفأة من الطرف اآلخر ال تكون صلة اكملة ،ألنها من باب تبادل املنافع ،وهذا مما يستوي فيه
األقارب واألباعد.

 .6يستحب يف معاملة األقارب مقابلة اإلساءة باإلحسان.

املصادر واملراجع:

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه1990 -
م .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلَليل ،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 .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار
طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.

الرقم املوحد)3854( :
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َ َ َ
َ َ
ُ
ليس ىلع المسلِم يف عب ِده ِ َوال ف َرس ِه صدقة

 .923احلديث:

No Zakah is to be paid by the Muslim on his
slave or horse.
**

923. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
َ َ that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
ُ
عبد ِه وال
اهلل عليه وسلم -قال« :ليس ىلع المس ِلم يف ِ
upon him, said: “No Zakah is to be paid by the Muslim
َ َ َ
َ
ف َرس ِه صدقة» .ويف لفظ« :إال زاكة ال ِفطر يف الرقيق»on his slave or horse." Another wording: "Except Zakat- .
ul-Fitr that is to be paid on one's slave”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

مبىن الزاكة ىلع املساواة والعدل ،ذلا أوجبها اهلل تعاىل

يف أموال األغنياء انلامية واملعدة للنماء ،اكخلارج من

األرض ،وعروض اتلجارة .أما األموال اليت ال تنمو -
ُ
ويه باقية لِلقنية واالستعمال -فهذه ليس فيها زاكة
ىلع أصحابها؛ الختصاص املسلم بها نلفسه .وذلك

كمركبه ،من فرس ،وبعري ،وسيارة ،وكذلك عبده
املعد للخدمة ،وفرشه وأوانيه املعدة لَلستعمال.

لكن يستثىن من ذلك زاكة الفطر للعبد ،فإنها جتب
د
وإن لم يُعد للتجارة ،ألنها متعلقة بابلدن ال باملال.

Brief Explanation:
**

Zakah is founded on justice and equality, hence, Allah
has made it obligatory upon all types of properties,
growing or apt to growth, such as harvested crops and
merchandise for sale. As for properties that do not
grow, those intended for possession or personal use,
no Zakah is due on its owners, because it is a personal
item. This category includes what one rides, be that a
horse, a camel, or a car. The same rule applies to the
slave used for service, one's furniture and utensils
made for personal use. However, the exception here is
Zakat-ul-Fitr on the slave, which is obligatory because
it is associated with people not properties.

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

معاين املفردات:

• ُ
المس ِلم  :هو املنقاد هلل تعاىل ظاهرا وباطنا.

• عبده  :اململوك من الرقيق اذلي اختصه نلفسه.
• صدقة  :الزاكة الواجبة.

• زاكة الفطر  :يه الصدقة اليت تدفع عند الفطر من رمضان ،صااع من طعام.
• الرقيق  :اململوك.

فوائد احلديث:
 .1عدم وجوب الزاكة فيما اختصه املسلم نلفسه من رقيق وخيل.
ُّ
 .2وجوب الزاكة يف اخليل والرقيق املعد للتجارة.
 .3أن لك ما أعد لَلستعمال واالقتناء ،ال جتب فيه الزاكة.
 .4وجوب زاكة الفطر عن العبيد.
 .5حكمة الترشيع اإلسَليم وسهوتله.
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املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل
األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل1381:ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)4519( :
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ليس فيما ُدون مخس َأ َ
اق صدقة ،وال فيما دون
و
ٍ
َ
ُ َ
َْ ُ
مخس ذ ْو ٍد صدقة ،وال فيما دون مخسة أوس ٍق
صدقة

 .924احلديث:

Zakah is not due on what is less than five
Uqiyyahs (ounces), nor on what is less than
five camels, nor on what is less than five
Wasqs.
**

924. Hadith:

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

reported that the Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ليس فيما دون
peace and blessings be upon him, said: "Zakah is not
َ
َْ
مخس أ َ
و
اق صدقة ،وال فيما دون مخس ذو ٍد صدقةdue on what is less than five Uqiyyahs (ounces), nor on ،
ٍ
َ
ُ َ
ُ
ْ
what is less than five camels, nor on what is less than
وال فيما دون مخسة أوس ٍق صدقة».
five Wasqs".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

الزاكة ،مواساة بني األغنياء والفقراء ،وذلا فإنها ال
د
تؤخذ ممن ماهل قليل ال يُعد به غنيا .فالشارع بني أدىن
حد ملن جتب عليه ،وأما من يملك دون احلد األدىن،

فإنه فقري ال يؤخذ منه يشء .فصاحب الفضة ،ال
ََ
اق ،ولك أوقية
جتب عليه حىت يكون عنده مخس أو ٍ
أربعون درهما ،فيكون نصابه منها مائيت درهم ،
َ
َ
ا
جراما .وصاحب اإلبل ال
تعادل :مخْ َسمائ ٍة وتسعني
جتب عليه الزاكة ،حىت يكون عنده ٌ
مخس فصاعدا،
وما دون ذلك ليس فيها زاكة .وصاحب احلبوب

واثلمار ،ال جتب عليه ،حىت يكون ما عنده مخسة
َ ُ
أَ ُ
وسقَ ،
و"الو ْس ُق" ستون صااع ،فيكون نصابه ثَلث ِمائ ِة
ٍ
ٍ
صاع.

Brief Explanation:
**

Zakah is a means of support given by the rich to the
poor. Hence, it is not due on anyone who is not rich or
has enough resources. Allah the Almighty has stated
the minimum amount on which Zakah is due. Anyone
owns less than the minimum amount is considered
poor, and nothing is to be taken from him. Thus, no
Zakah is due on the owner of silver unless he has five
Uqiyyahs (total of 200 dirhams/590 grams). Likewise,
no Zakah is due on the owner of camels unless he has
five camels or more. There is no Zakah on less than
five camels. Finally, no Zakah is due on the owner of
grains and fruits unless he has five Wasqs (total of 300
Saa`s).

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

معاين املفردات:

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

 .1وجوب الزاكة يف الفضة ،واإلبل ،واحلبوب واثلمار ،إذا بلغت نصاباا.
 .2فيه مقدار نصاب األشياء اثلَلثة.

 .3سقوط الزاكة فيما دون تلك املقادير من هذه األعيان.

 .4أن انلقصان اليسري يف الوزن يمنع وجوب الزاكة.

 .5حكمة الترشيع بإسقاط الزاكة عما دون انلصاب؛ حيث ال حيتمل أن تؤخذ منه.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4547( :

302

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
You should pray as long as you have the
energy to do so. If you feel tired, then lie
down.

ْلصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد

 .925احلديث:

**

925. Hadith:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :دخل انليب -صىل اهلل

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
came one day into the mosque and saw a rope
stretched between two poles. He inquired: 'What is this
rope for?' He was told: 'This is Zaynab's rope. When
she feels tired (in voluntary prayer), she holds on to it
for support.' The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'Untie it. You should pray
as long as you have the energy to do so. If you feel
tired, then lie down"’.

عليه وسلم -املسجد فإذا حبل ممدود بني الساريتني،

فقال« :ما هذا احلبل؟» قالوا :هذا حبل لزينب ،فإذا
َََ ْ َ دَ ْ
رتت ت َعلقت به .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ف
ُ ُّ ُ ُ َ ِّ
ََ
َ
« :حلوهِ ،يلصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسجد فوجد The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, entered the mosque and saw a rope tied between
أمامه حبَل معلقا بني عمودين من أعمدة املسجدtwo poles. He was surprised at that and asked why the ،
فتفاجأ وسأل عن سبب تعليقه ،فقال هل الصحابة rope was tied like that. The Companions, may Allah be -
pleased with them, answered that the rope belonged to
ريض اهلل عنهم :-إنه حبل لزينب ،تصِّل انلافلة
Zaynab (bint Jahsh), may Allah be pleased with her.
وتطيل ،فإذا شعرت بتعب صلت وتمسكت باحلبلShe would pray lengthy voluntary prayers, and when ،
فأمر بإزالة احلبل وحث ىلع االقتصاد يف العبادة she felt tired, she would continue to pray while holding
on to the rope. He ordered them to remove the rope and
وانليه عن اتلعمق فيها يلكون اإلقبال عليها instructed them to be moderate in worship without
going to extremes and overburdening themselves so
بنشاط.
that they perform worship with energy and vitality.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• ساريتني  :مفردها سارية :األسطوانة ,ويه ادلاعمة اليت يعتمد عليها السقف.
• فرتت  :كسلت عن القيام يف الصَلة.
• نشاطه  :مدة ارتياحه وفراغه.

فوائد احلديث:
 .1اإلسَلم دين اتليسري ورفع احلرج واملشقة.
 .2اتلنفل جائز يف املسجد للرجال والنساء.
 .3إزالة املنكر بايلد ملن يتمكن من ذلك.
 .4يكره أن يعتمد املصِّل يف أثناء صَلته ىلع يشء.
 .5احلث ىلع االقتصاد يف العبادة واإلقبال عليها بنشاط.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .تطريز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة ,ط 2002 - 1423بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد
اهلَليل ,دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)5828( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ َ َّ َ َ ْ َ َ
ْ
َ َْ ُُ َ َْ َ
 ليس،ُ فلكوه، َوذك َِر اس ُم اهلل علي ِه،ادلم
ما أنهر
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ُّ
َ
ِّ
ِّ
َ
ُ
ِّ
َ
َ
َّ
ْ
: أما الس ُّن، َوسأحدثك ْم عن ذل ِك،الس َّن َوالظف َر
َ َ َْ
َ ُ َ ُ ْ ُّ َّ َ َ ْ َ َ
 فمدى احلبش ِة: وأما الظفر،فعظم

Whatever makes the blood flow, while the
Name of Allah is mentioned over it and eat
it, except teeth and nails. I will tell you
about these. Teeth are bones and as for
nails, they are the knives of the
Abyssinians.

: احلديث.926

**

926. Hadith:

َ
ُد
 «كنا َم َع: قال-ريض اهلل عنه- عن َرا ِفع بْن خ ِديج
ََْ ْ
َُ
 بِ ِذي احلُليف ِة ِم ْن-صىل اهلل عليه وسلم-ول اهلل
ِ رس
َ
َ
ا ََ ا
َ ٌ
َ انل
َ  فَأ َص،ام َة
َ ت َه
اب د
،اس ُجوع فأ َصابُوا ِإبَل َوغنما
ِ
ُ
َ
َْ ْ
ْ
َ
َ
َواكن د
ُّ انل
، ِات القوم
ِ  ِيف أخ َري-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ََ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ َ
فعجلوا َوذحبوا َونصبوا القدور فأم َر د
ُّ انل
صىل اهلل- يب
ِ
ِ
ُْ ُ َُ ْ َ ْ ُ د َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ا
 ثم قسم فعدل عرشة،ور فأك ِفئت
ِ  ِبالقد-عليه ْ وسلم
َ
َ ََ ْ ُ َ ْ ََ ُ َُ َ َ ٌ َ َْ ََ د
 واكن، فند ِمنها ب ِعري فطلبوه فأعياهم،ري
ِم ْن الغنَ ِم بِبَ ِع
ٍ
ْ ََ ٌَ َ ٌْ َ ْ َْ
ْ ٌ
ْ
، فأه َوى َر ُجل ِمن ُه ْم ب ِ َسه ٍم،رية
ِيف القومِ خيل ي ِس
ََ َ َ
ْ
ََ َ د
َ
َ
َ َف
َ
َ
َ
 إن لِه ِذ ِه ابلهائِ ِم أوابِد كأو ِاب ِد: فقال،حبَ َس ُه اهلل
َ َ َ
ْ َْ
ْ َك ْم منْ َها ف
ُ ْ َف َما نَ دد َعلَي،حش
،اصنَ ُعوا بِ ِه هكذا
ِ
ِ الو
ْ ُ د
ُ
َْ َ ا
ُ ْقُل
 َولي َس َم َعنَا، إنا القو ال َع ُد ِّو غدا، يَا َر ُسول اهلل:ت
ْ  َو ُذك َر،ادل َم
 َما أَ ْن َه َر د: أَ َفنَ ْذبَ ُح بالْ َق َصب؟ َق َال،دى
ُم ا
اس ُم
ِ
ِ
ِ
ُ
َْ ُ ُُ َ َْ َ
ُّ َ ِّ د
ُ ُ َو َسأ َح ِّدث،الظ ْف َر
ك ْم
 لي َس السن و،وه
 فلك،اهلل علي ِه
َ
ْ
َ
َ
َ َ ْ َ
ْ
ُّ
ِّ  أَ دما،ك
 ف ُم َدى: َوأ دما الظف ُر، ف َعظ ٌم:الس ُّن
ِ عن ذ ل
َ ْ
.»احلَبَش ِة

Raafi` ibn Khadeej, may Allah be pleased with him,
reported: "We were with the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, at DhulHulayfah in Tihaamah. The people were suffering from
hunger, so they caught some camels and sheep. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
was behind them. They hurried and slaughtered the
animals and prepared the cooking pots. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, however
ordered the cooking pots to be turned upside down., He
then divided the animals equally; ten sheep for one
camel. One camel ran away and they pursued it until
they became exhausted. They also had a few horses
with them, so one of the men shot the camel with an
arrow and Allah stopped it. The Prophet said: ‘Some of
these animals are like wild beasts, so if any of them
runs away from you, stop it this way.’ I said: ‘O
Messenger of Allah, we shall encounter the enemy
tomorrow and we have no knives, can we slaughter with
canes?’ He said: ‘Whatever makes the blood flow, while
the Name of Allah is mentioned over it and eat it, except
teeth and nails. I will tell you about these. Teeth are
bones and as for nails, they are the knives of the
Abyssinians”’.

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

 أنهم اكنوا يف-ريض اهلل عنهما- خيرب رافع بن خديج

**

Raafi` ibn Khadeej, may Allah's peace and blessings be
upon him, reported that they were at a battle with the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
in a place called Dhul-Hulayfah. They captured many
animals and slaughtered some of them before the
booty was distributed among them. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, was at the
rear of the army, so when he came and saw that they
had already prepared the cooking pots, he ordered that
the pots be turned upside down and sprinkled with sand
to cover them up. He said that eating plundered animals
is no less forbidden than eating dead animals. Then, he
distributed the booty with one camel equaling ten sheep
and each group slaughtered their share. One of the
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ا

-صىل اهلل عليه وسلم- غزوة من الغزوات مع انليب
ا
، وأنهم أصابوا نعما كثرية، ذو احلليفة:بماكن يقال هل

فذحبوا من تلك انلعم قبل قسمته ولم ينتظروا
 متأخرا-صىل اهلل عليه وسلم-  واكن انليب،القسمة
 فعمد إىل القدور،فأىت إيلهم وقد نصبوا القدور

 إن انلهبة: وقال، حشاها بالرتاب: أي،فكفأها ورملها
 ثم قسم فعدل ابلعري بعرش،ليست بأحل من امليتة
 من: أي، وحينئذ ذبح لك منهم مما أصاب،من الغنم

 ففر بعري منها ولم يقدروا عليه؛،نصيبه اخلاص به

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
لقلة اخليل ،ورماه رجل بسهم فحبسه اهلل ،فقال انليب

صىل اهلل عليه وسلم :-إن هلذه ابلهائم أوابد كأوابدالوحش ،فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا .ثم

سألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن اذلبح بأي
وسيلة ،فأخربهم أن لك ما يسيل ادلم ،واقرتن مع

اذلبح التسمية ،فهو مما جيوز األكل به ،ولكن الظفر
ا
ا
سواء اكن متصَل بيد اإلنسان أو منفصَل من إنسان
أو غريه فَل جيوز؛ ألنها ساككني الكفار ،وكذلك

السن ال جتوز اتلذكية به؛ ألنه عظم.

camels ran away and, as they only had a few horses,
they were unable to catch it. So one of the men shot at
it with an arrow and Allah stopped it. The Prophet
recommended doing this with animals that behave like
wild beasts. They asked the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, what they should
use to slaughter with. He said any tool that makes blood
flow, while the name of Allah is mentioned, and that
meat will be good to eat. However, nails are not good
to slaughter with whether they are cut or not, because,
according to this Hadith, nails are the disbeliever's
knives. Likewise, teeth cannot be used as knives.

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

معاين املفردات:

• احل ُليفة  :تصغري حلفة ،ويه نبت معروف ،سميت املنطقة به؛ ألنها من منابته.
• تِ َهامة  :ويه ما تصوب من جبال احلجاز إىل ابلحر.
ا
َد
• ند  :بمعىن :هرب ىلع وجهه شاردا.
• فأعياهم  :أعجزهم.
ا
• أوابد  :الغريبة املتوحشة ،واملراد :أن هلا توحشا ونفورا.
• ُم َدى احلبشة  :وىه :السكني.
• أنهر ادلم  :بمعىن فتح ادلم وأساهل.

فوائد احلديث:
 .1إن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اجلميلة أن يكون يف آخر اجليش؛ رفقا بالضعيف واملنقطع ،فكذا ينبِغ للقواد واألمراء ،وهكذا
ينبِغ مَلحظة الضعفاء العاجزين يف لك األحوال ،يف إمامة الصَلة وغريها.

 .2تأديب اإلمام لرعيته وجنده ،فقد أدبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هذه العجلة واتلرصف ،قبل أخذ إذنه ،فاكن جزاؤهم حرمانهم مما
أرادوا.

 .3احلديث ديلل ىلع القاعدة الفقهية :من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب حبرمانه.

 .4العدل السيما يف موطن جهاد األعداء والكفار؛ ألنه من أسباب انلرص والظفر باألعداء.

 .5أن من هرب ولم يمكن إدراكه من اإلبل ،أو ابلقر ،أو الغنم ،أو من احليوانات املستأنسة ،فليقتل برميه ،فإن مات فالريم ذاكته؛ ألنه صار
حكمه حكم الوحش انلافر.
ا
ا
 .6وجوب التسمية ،وتسقط سهوا وجهَل.

 .7جواز اتلذكية بكل ما أنهر ادلم وأساهل ،من حديد ،أو حجر ،أو قصب ،أو غريها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،األمارات،
مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .عمدة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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)2984( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َّ ُ
َ َ َْ ُ
َ
ما أحد يدخل اجلنة حيِ ُّب أن يرجع إىل ادلنيا وهل
َّ
َ َ َ َّ
ما ىلع األرض من يشء إال الشهيد ،يتمىن أن
َ
َ
ُ ْ َ َ ْ َ َّ
ات؛ ملا ي َرى من
يرجع إىل ادلنيا ،فيقتل عرش مر ٍ
َ
الك َرامة

 .927احلديث:

No one who enters Paradise would love to
return to the life of this world, even if he
would be given everything that the world
contains, except for the martyr. He will
wish to return to the world and be killed
ten more times on account of the honor
that he will find.
**

927. Hadith:

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

Anas, may Allah be pleased with him, narrated that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "No one who has entered Paradise would love to
return to the life of this world, even if he would be given
all that the world contains, except for the martyr. He will
wish to return to the world and be killed ten more times
on account of the honor that he will find." In another
narration: "...on account of the merit of martyrdom that
he will find".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ليس هناك أحد يتمىن ويرغب أن يفارق اجلنة بعد

دخوهلا ،ويعود إىل ادلنيا مرة أخرى ،ولو أعطي
األرض ُكها بما فيها من كنوز ونفائس ،وما عليها

من قصور اعيلة وحدائق غناء ،ثم استثىن من ذلك
الشهيد ،فإنه حيب العودة إىل ادلنيا عرش مرات ليك

جياهد لك مرة يف سبيل اهلل ويستشهد فيفوز بالشهادة
عرش مرات بدل مرة واحدة ،وذلك ملا يرى من

الكرامة اليت يَلقيها الشهداء.

Brief Explanation:
**

No one would desire to depart from Paradise after
entering it and to return back to the life of this world,
even if he were given the whole earth with everything
that it contains of treasures, luxuries, pleasures, huge
palaces, and beautiful gardens, with the exception of
the martyr. The martyr would love to return to this world
ten more times so that each time he would fight in the
cause of Allah and be martyred ten times instead of just
once on account of the great honor and reward and
bountiful blessings that are bestowed on him as a
martyr after his death.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري ومسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الكرامة  :الكرم واجلود

فوائد احلديث:
 .1فضل الشهادة والرتغيب يف اجلهاد.
 .2فيه حقارة ادلنيا.
 .3والزم احلديث أن اجلنة موجودة اآلن.
املصادر واملراجع:
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي،
ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اإلسَلمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح صحيح ابلخاري ،البن بطال ،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية،
الرياض1423 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة
محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد،
الطائف ،ط1410 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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َ
َّ َ َ َ َ
َ ْ َ ُْ ُ ْ َُ
اء ي ْوم
يل اهلل ،إال ج
ما ْ مِن ملكومٍ ْ يكلم ِيف َّسبِ ِ
َ َ َ ُُ َْ َ
ْ ُ َ ْ ُ َّ ِ َ ِّ ُ
الريح
ال ِقيامةَِ ،وَكمه يدَم :اللون لون ادلم ،و
ُ ْ ْ
ك
ِريح ال ِمس ِ

 .928احلديث:

None is wounded in the way of Allah except
that he comes on the Day of Judgment with
his wound bleeding; the color is that of
blood, and the smell is that of musk.
**

928. Hadith:

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

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "None is wounded in the
way of Allah except that he comes on the Day of
Judgment with his wound bleeding; the color is that of
blood, and the smell is that of musk".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُيبَ ُ
ني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فضل اجلهاد يف
سبيل اهلل -تعاىل -وما ينال صاحبه ،من حسن
ْ ُ
املثوبة ،بأن اذلي جيرح يف سبيل اهلل فيُقتَل أو يربأ،

يأيت يوم القيامة ىلع رؤوس اخلَلئق بِ ِو َسام اجلهاد
وابلَلء فيه ،إذ يِجء جبرحه َط ً
ريا ،فيه لون ادلم،

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, speaks of the merit of jihad in Allah's cause and of
the good reward that one receives by doing it. If one is
wounded in Allah's cause and gets killed or recovers,
he will come on the Day of Judgment with a sign of his
jihad and sacrifice. His wound will be fresh; it will have
the color of blood and the scent of musk.

وتفوح منه راحئة املسك.

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

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

معاين املفردات:

َْ
ُْ
• َملكوم  :جمروح ،واللكم :اجلرح.
• يدىم  :يسيل منه ادلم.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد ،وقد كرثت فضائله ،وتعدد ثوابه ،ملا فيه من عز اإلسَلم.
 .2فضل الشهادة يف سبيل اهلل ،وكيف جيازى صاحبها.
 .3هذا الفضل والفخر ،اذلي يتمزي به املجروح يوم القيامة.
 .4فضل اجلراحة يف سبيل اهلل ،فيه أثر من طاعته وجماهدة أعدائه.
املصادر واملراجع:
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 العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة،
اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه -4 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق،
الطبعة :األوىل 1381ه.

الرقم املوحد)2991( :
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َ َ ُ َّ
َ ِّ
َ ُ
جيد
جيد َالشهيد من مس القتل إال كما ِ
ما ِ
َ ُ ُ
َ ِّ َ َ
أحدك ْم من مس الق ْرص ِة

 .929احلديث:

The martyr feels nothing from the agony of
death except as one of you feels from the
sting of an ant.
**

929. Hadith:

عن أيب هريرة -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
َ َ ُ د
س
م
من
هيد
الش
جيد
صىل اهلل عليه
وسلم« :-ما ِ
blessings be upon him, said: “The martyr feels nothing
َْ
َ ُ َ َ ُ ُ
َ
َ
ْ
ِّ
جيد أحدكم من مس القرص ِة».
from the agony of death except as one of you feels from
القتل إال كما ِ
the sting of an ant”.

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

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

انلملة ،ويف رواية ادلاريم" :من ألم القرصة" .واملعىن:
أن الشهيد ال يُكابد شدة املوت وسكراته،كما هو

حال غريه من انلاس ،بل إن أشد ما جيده ويعانيه عند
َْ
ألم
موته هو ما َنده من قرصة انلملة فيما حتدثه من ٍ
يف رسعة زواهل ،فَل يشعر به،وهذا من فضل اهلل -
د َد
لما قدم روحه يف سبيل اهلل
تعاىل -ىلع الشهيد ،فإنه
َ
-تعاىل -رخيصة ،ه دون اهلل عليه ألم القتل.

Brief Explanation:
**

Explanation: When a person is martyred in the cause of
Allah, what he suffers from the agony or pain of death
is similar to the pain that we feel from the sting an ant.
This means that the martyr does not suffer the throes
and stupors of death the way other people do; rather,
the greatest pain he suffers and feels at the time of his
death is similar to the quick pain that we feel from the
bite of an ant. This is part of the favor of Allah the
Almighty upon the martyr. He sacrificed his life for the
sake of Allah, considering it a small price to pay, and
thus Allah alleviated the pain of death from him.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه والنسايئ وادلاريم وأمحد.

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

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

َ
َُ
ِ .1عناية اهلل بالشهيد حيث خيفف عنه آالمه فزتول رسيعا،وال يعقبها علة وال َسقم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية - .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل

حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .السنن الصغرى ،للنسايئ ،أمحد بن
شعيب ،النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسَلمية ،حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه – 1986م - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .سنن
الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م - .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األبلاين،
دار املكتب اإلسَليم ،بريوت ،بلنان - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض
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رش ُح اجلَامع د
الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،د
نوير َ ْ
الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .د
اتل ُ
حممد إسحاق
ِ
ِ ِ
د
حممد إبراهيم ،مكتبة دار السَلم ،الرياض ،الطبعة األوىل 1432 ،ـه2011 -م - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن -
مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو-يلع الرشبِج -حممد أمني لطيف -مؤسسة الرسالة ،بريوت –بلنان ،الطبعة الرابعة عرشة.

الرقم املوحد)3914( :
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َ ََ َْ َ َ ْ
َْ
َ َ ُ َّ
الصلَ َ
ار غم ٍر ىلع
ج
ر
ه
ن
ل
ث
م
ك
س
م
اخل
ات
و
مثل
ِ
ِ
ِ
ُ َّ ٍ َ ٍ
َ
َ
َ
َ ُ ََْ ُ ُْ
ْ َ َ
اب أحدِك ْم يغت ِسل مِنه لك ي ْومٍ مخس م َّرات
ب ِ

 .930احلديث:

The five prayers are like a great river
running by your door in which you wash
five times every day.
**

930. Hadith:

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َ َ َْ
ْ
ََُ د ََ
ات اخلَم ِس ك َمث ِل نه ٍر
اهلل عليه وسلم« :-مثل الصلو ِ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ُْ ُد
َ ْ
َ
َ
اب أح ِدك ْم يغت ِسل ِمنه لك يَ ْومٍ
ار غم ٍر ىلع ب ِ
ج ٍ
َ ْ َ َ دَ
ات» .وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال:
مخس مر ٍ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
ُد
َ ََْ ُ ْ َ د َ ْ ا َ َ َ ُ َ ْ َ ُ
اب أح ِدك ْم يغت ِسل منه لك يَ ْومٍ
«أرأيتم لو أن نهرا بِب ِ
َ ْ ََْ ْ ََ َ
ََْ
ٌ
َْ َ َد
ْ
ات ،هل يبىق ِمن درنِ ِه .يشء؟» قالوا :ال يبىق
مخس مر ٍ
َ َ َ ََُ د ََ
ِم ْن َد َرنِ ِه َ ْ ٌ
ات اخل َ ْم ِس
يشء ،قال« :فذلِك مثل الصلو ِ
َي ْم ُ
حو ُ
اهلل بِ ِه دن اخل َ َطايَا».
درجة احلديث :صحيح.

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "The five prayers are like a great
river running by your door in which you wash five times
every day." Abu Hurayrah, may Allah be pleased with
him, reported: "I heard the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, say: 'What if
there was a river at the door of anyone of you wherein
he takes a bath five times daily, would there remain any
of his filth?' They said: 'Nothing of his filth would
remain." He said: 'This is similar to the five prayers by
means of which Allah erases sins"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

شبه -صىل اهلل عليه وسلم -د
ادلن َ َ
س املعنوي بادلنس The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, likened abstract filth to physical filth. Just as
احليس ،فكما أن االغتسال لك يوم مخس مرات bathing five times a day removes filth, praying five times
a day eliminates sins.
يذهب الوسخ ،فكذلك الصلوات اخلمس تذهب
**

اذلنوب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > فضل الصَلة
راوي احلديث :حديث جابر -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم .حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مثل  :املثل :الشبه وانلظري.
• غمر  :الغمر :الكثري.
• درنه  :ادلرن :الوسخ.
• يمحو  :يزيل.

• اخلطايا  :اذلنوب.

فوائد احلديث:
 .1الصَلة تذهب ادلنس املعنوي وهو اذلنوب الصغائر ،كما يذهب املاء ادلنس احليس عن األبدان.
 .2فضل أداء الصلوات اخلمس واملحافظة عليها.
 .3بيان هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أسلوب الرتغيب واتلوجيه باملحاورة ،ورضب األمثلة تلقريب املعاين وترغيب املتعلم بالطاعة
والعبادة.
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املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريمِّل ،نرش :دار
العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .انلهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .صحيح ابلخاري،
نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4968( :

314

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
ََُ
َ
َ
َ
مثل املجاهد يف سبِيل اهلل كمثل الصائم القائم
َ
َُْ
، وال صالة،القانت بآيات اهلل ال يفرت من صيام
َْ
جع املجاهد يف سبيل اهلل
ِ حىت ير

A Mujahid (one who goes out for Jihad) in
the cause of Allah is comparable to a
person who keeps fasting, praying, and
reciting the verses of Allah unfailingly until
the Mujahid returns
**

931. Hadith:

: احلديث.931

 يا رسول: قيل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
narrated: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, was asked: ‘O Messenger
of Allah! What is equivalent to Jihad in the cause of
Allah?’ He answered: ‘You cannot do it.’ The question
was repeated two or three times, to which he gave the
same answer. Then he said: ‘A Mujaahid (one who
goes out for Jihad) in the cause of Allah is comparable
to a person who keeps fasting, praying, and reciting the
verses of Allah unfailingly until the Mujaahid returns.’
[Al-Bukhari and Muslim. This is the wording of Muslim]
In the version narrated by Al-Bukhari: “A man said: ‘O
Messenger of Allah, show me a deed that equals Jihad.’
The Prophet replied: ‘I do not find one.’ Then he said:
‘When the Mujaahid goes out for Jihad, can you enter
your place of prayer and pray incessantly and fast
without breaking your fast?’ The man replied: ‘Who can
do that?’"

 «ال: ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال،اهلل
ا
تستطيعونه» فأاعدوا عليه مرتني أو ثَلثا لك ذلك

 «مثل املجاهد يف: «ال تستطيعونه»! ثم قال:يقول
سبيل اهلل كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهلل ال
ُ ُ َي ْف
 حىت يرجع املجاهد يف، وال صَلة،رت من صيام

 يا: أن رجَل قال: ويف رواية ابلخاري.»سبيل اهلل
ُ ْ
 «ال: دلين ىلع عمل يع ِدل اجلهاد؟ قال،رسول اهلل
 «هل تستطيع إذا خرج املجاهد أن:أجده» ثم قال
 وتصوم وال تفطر»؟،تدخل مسجدك فتقوم وال تفرت

» «ومن يستطيع ذلك:فقال

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In both narrations of this Hadith, the Companions asked
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, about the deeds that would yield the same reward
as going out for Jihad in the cause of Allah. He replied:
“You cannot bear it.” he meant that they could not do
the deeds that would equal Jihad. They repeated the
question two or three times and he kept telling them that
they would be unable to do it. Then, he clarified to them
that the only thing that would equal the reward of Jihad
is if they kept performing prayers day and night and
reciting the Qur’an continually, which is undoubtedly
beyond the ability of humans. In the version narrated by
Al-Bukhari, a man from the Prophet’s Companions,
may Allah's peace and blessings be upon him, asked
to be guided to a deed that would equal the prestigious
status of Jihad and the grand reward it entails, to which
the Prophet replied: “I do not find one.” He meant that
he could not find any deed that had the same merit of
Jihad. Another Hadith narrated by Al-Bukhari and
Muslim confirms this meaning: “Verily! Setting out in the
early morning or evening for the sake of Allah is better
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صىل- يف هذه احلديث بروايتيه سأل الصحابة انليب

 عن عمل من أعمال الرب والطااعت-اهلل عليه وسلم
َْ
، يف األجر واثلواب-تعاىل- يع ِدل اجلهاد يف سبيل اهلل
َ ُ َ َْ
"يعون ُه
 "ال تست ِط:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب
َْ
.يعين أن العمل اذلي يع ِدل اجلهاد ال طاقة لكم به
َ
فأاعدوا عليه د
 "ال:مرتني أو ثَلثا لك ذلك يقول
َ ُ َ َْ
 ثم بَ دني هلم ذلك العمل اذلي ال."يعون ُه
تست ِط
 وهو مَلزمة الصيام والقيام وتَلوة،يستطيعونه
ُ
 وال شك أن هذا،القرآن من غري فتور وال انقطاع

عليه الصَلة-  وهلذا قال هلم،ليس يف مقدرو البرش
َ ُ َ َْ
ا
 ويف رواية،"يعون ُه
 "ال تست ِط:ابتداء
-والسَلم
صىل اهلل-  أن رجَل من أصحاب رسول اهلل:ابلخاري

 أن-صىل اهلل عليه وسلم-  سأل انليب-عليه وسلم
َ ُّ
َ
َْ
 و ِعظم،يَدهل ىلع عمل يع ِدل اجلهاد يف مزنتله وقدره
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هل انليب،أجره ومثوبته

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا
أج ُده" أي :ال أجد عمَل يماثل اجلهاد أو يساويه،
"ال ِ
ْ
َ
َ
ويف الصحيحني" :لغد َوة يف سبيل اهلل أو َر ْوحة ،خري
َ
من ادلنيا وما فيها" .ثم قال" :هل تستطيع إذا خرج
ََُْ َ
َ
ُ
رت ،وت ُصوم
المجاهد أن تدخل َم ْس ِجد َك فتقوم وال تف
ُْ
وال تف ِطر؟" واملعىن :هل تستطيع من حني خيرج

املجاهد من بيته للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل ،-أن
تدخل مسجدك وتعتكف فيه للعبادة ىلع وجه
ادلوام ،فتقوم يف الصَلة دون انقطاع ،وتواصل

than this whole world with all its pleasures.” Then, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
asked the man the following question: “When the
Mujaahid goes out for Jihad, can you go into your place
of prayer and remain there praying incessantly and
fasting without breaking your fast? If you can do this,
then this is the only thing that is equivalent to Jihad (in
reward). The man said: “Who can do that?” He meant
that it is undoubtedly beyond the human ability to keep
praying without stopping and fasting without eating.

الصوم دون إفطار ،إذا اكن هذا ممكنا ،فإن هذا وحده
َْ
هو اذلي يعدل اجلهاد ،عند ذلك قال الرجل" :ومن
يستطيع ذلك؟" أي :ومن يستطيع مواصلة الصَلة من
غري انقطاع والصيام من غري إفطار؟ ال شك أن ذلك

أمر فوق مقدور البرش.

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

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ ُ
• ما يعدل اجلهاد  :ما يُساوي القتال إلعَلء ُكمة اهلل يف اثلواب.
َ
• القانت  :اخلاشع.
َ
• القائم  :اذلي يقوم الليل مصليا.
َُْ
• ال يفرت  :ال يَضعف.

فوائد احلديث:

ُ
 .1تعظيم أمر اجلهاد؛ ألنه عدل مجيع ما ذكر من فضائل األعمال.

 .2فضائل األعمال ال تدرك بالقياس ،وإنما يه إحسان وفضل من اهلل تعاىل ملن شاء.

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 اهلَليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .منار القاري رشح خمترص
صحيح ابلخاري تأيلف محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية
  1410ـه 1990 -م - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)3917( :
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َ َ ََْ ْ َ
َ
، إيمانا باهلل،من احتبس ف َرسا يف سبِيل اهلل
َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ
ْ
ْ َ
ور ْوثه وب ْوهل
 فإن ِشبعه وريه،وتصدِيقا ب ِ َوعدِه
َ ْ يف م
ِْيانه يوم القيامة

If somebody keeps a horse in Allah's Cause
motivated by his faith in Allah and his
belief in His Promise, then he will be
rewarded on the Day of Resurrection for
what the horse has eaten or drunk and for
its dung and urine.
**

932. Hadith:

: احلديث.932

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ْ ْ َ
َ احتَبَ َس فَ َر اسا يف
يل
ب
س
 «من:-صىل اهلل عليه وسلم
ِ
blessings be upon him, said, "If somebody keeps a
ْ
ا
ََُ د
َ َ ْ ا
horse in Allah's Cause motivated by his faith in Allah  فإن ِشبعه وريه، وتص ِديقا بِوع ِده، إيمانا باهلل،اهلل
َ ور ْوثَ ُه
َ
َ ْ وب ْو َهل يف ِم
and his belief in His Promise, then he will be rewarded
.»زيانه يوم القيامة
on the Day of Resurrection for what the horse has eaten
or drunk and for its dung and urine".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ
أوقف ا
Explanation of the Hadith: Allah promised in the فرسا للجهاد يف سبيل
 أن َمن:معىن احلديث
Qur'an: {And whatever you spend of good - it will be
َُ
fully repaid to you.} [Surat-ul-Baqarah: 272] So, anyone ،اهلل تعال وابتغاء مرضاته ليك حيارب عليه الغزاة
َ َ
dedicates a horse to fighting in the cause of Allah, ، وتصديقا بوعده اذلي وعد به،ابتغاء وجه اهلل تعاىل
seeking His reward and pleasure and believing in His
 (وما تنفقوا من يشء يف سبيل اهلل يوف:حيث قال
promise, Allah will definitely reward such a person for
ُْ ُ
everything that the horse eats, drinks, or excretes from إيلكم) فإن اهلل ي ِثيبه عن لك ما يأكله أو يرشبه أو
َ
urine and dung. Allah will place all that in the scale of ك دفة
ِ  حىت يضعه هل يف،خيرجه من بول أو روث
his good deeds on the Day of Judgment. In a lengthy
Hadith reported by Abu Hurayrah, may Allah be  ويف حديث أيب هريرة ريض اهلل.حسناته يوم القيامة
ُ  ويه َلر، يه َلر ُجل و ْز ٌر: "اخلَيل ثَلثة:عنه الطويل
pleased with him, the prophet said: "Horses are kept for جل
ِ ٍ
ْ
one of three purposes; for some people they are a ٌ ْ َ
ْ
، وأما اليت يه هل أجر: ثم قال. .  ويه ل ِ َر ُج ٍل أج ٌر،ِسرت
source of sin, for some others they are a means of
ََ ُ َ
َْ
shelter, and for some others they are a source of  أو،فرجل ربطها يف سبيل اهلل ألهل اإلسَلم يف مرج
َ الم ْرج أو د
َ َر ْو َضة فما أكلت من ذلك
reward. They are a source of reward for the person who ضة من يشء
ِ الر ْو
ِ
ٍ
keeps them for the cause of Allah (Jihad) tying them َ َ
ََ
ُ
َ َ َ
ْ
َ
with a long tether on a meadow or in a garden. The إال ك ِتب هل عدد ما أكلت حسنات وكتب هل عدد
ْ استَ دن
ْ  وال َت ْق َط ُع ط َول َ َها َف،أر َواث َها َوأبْ َوال َها حسنات
ْ
result is that whatever the horses eat from the area of ت
ِ
ِ
ِ
the meadow or the garden where they are tied and َ َ ْ َ َ َ َ َ
َرشفَ ْني إال َكت
َ َ رشفا أو
َ َ
ا
ه
ث
ا
و
أر
و
،ا
ه
ار
آث
د
د
ع
هل
اهلل
ب
ِ
ِ
ِ
whatever they excrete from dung and urine will be
َْ
َ
َ
َ
counted as good deeds for his benefit. If they break the ، فرش َبت منه،احبُها ىلع نهر
ِ  وال م در بها ص،حسنات
َ وال يُريد أن ي َ ْسق
rope and jump over one or two hillocks, then all their
َ َ يها إال َكتَب اهلل هل َع َدد ما
رشبت
ِ
footprints and dung will be written as good deeds for
.حسنات" متفق عليه
him. If they pass by a river with their owner and drink
water from it, even though he had no intention of
watering them, then he will get reward as much as the
water drunk.” [Narrated by al-Bukhari and Muslim]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > الوقف
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب يف إعداد اخليل يف سبيل اهلل ،وأن ما ينفقه اإلنسان عليها يكون حسنات هل ،وما خيرج منها يؤجر عليه.
 .2احلَض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعَلء ُكمة اهلل.
 .3املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال ،وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها.
 .4تفضيل اخليل ىلع غريها من د
ادلواب.
 .5جواز وقف اخليل للجهاد يف سبيل اهلل.
 .6املرء يؤجر بنيته اخلالصة هلل تعاىل ،واملصدقة بوعده كما يؤجر العامل.
 .7احلث ىلع اقتناء لك ما يُساعد ىلع اجلهاد والعناية بكل ما فيه قوة األمة وهيبتها.
 .8برشى ببقاء اإلسَلم وأهله إىل يوم القيامة؛ ألن من الزم استمرار اجلهاد بقاء املجاهدين وهم املسلمون
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني
لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط 1428 ،1ه.
رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،ط1422 ،1ه .منار القاري رشح خمترص
صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط  1410ه .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4181( :
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َ ْ ْ َ َ َْ
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ
من اقتىن لكبا -إال لك َب صي ٍد ،أ ْو ما ِشي ٍة -فإِنه
َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ
ان
اط
ينقص مِن أج ِره ِ لك يومٍ ق ِري ِ

 .933احلديث:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :من اقتَ َىن
َُْ
َ ْ
َ َ ْ
َ
َْا
اشيَ ٍة -فإنه ينق ُص من أج ِر ِه
ُكبا -إال ُكب صي ٍد ،أو م ِ
َ َ
ان» .قال سالم :واكن أبو هريرة يقول:
لك يوم ِقرياط ِ
ُكب َح ْرث» ،واكن َصاح َ
«أو َ
ب َح ْر ٍث.
ِ
ٍ
درجة احلديث :صحيح.

Anyone keeps a dog that is neither for
hunting nor for guarding livestock, their
reward (for good deeds) will be reduced by
two Kirats per day.
**

933. Hadith:

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with them,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Anyone keeps a dog that
is neither for hunting nor for guarding livestock, their
reward (for good deeds) will be reduced by two Kirats
per day." Saalim said that Abu Hurayrah, who had a
farm, used to say: "Or a farm dog".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اللكب من ابلهائم اخلسيسة القذرة؛ وهلذا نَه الرشع

الرشيف الطاهر عن اقتنائه؛ ملا فيه من املضار

واملفاسد ،من ابتعاد املَلئكة الكرام الربرة عن
ابليت اذلي هو فيه ،وملا فيه من اإلخافة والرتويع

وانلجاسة والرضر ،وملا يف اقتنائه من السفه .ومن
ُ
اقتناه نقص من أجره لك يوم يشء عظيم ،ق ِّرب معناه

بالقرياطني واهلل أعلم قدر ذلك؛ ألن هذا عىص اهلل

باقتنائه وإرصاره ىلع ذلك .فإذا دعت احلاجة إيله

جاز اقتناؤه يف أحد ثَلثة أشياء :األوىل :حراسة الغنم
اليت خيىش عليها من اذلئب والسارقني .اثلانية:

حراسة احلرث .اثلاثلة :إذا قصد به الصيد .فلهذه

املنافع يسوغ اقتناؤه وتزول الَلئمة عن صاحبه.

Brief Explanation:
**

A dog is a despicable filthy animal, and that is why
Islamic Shari`ah forbade owning it because of the
harms and bad consequences resulting from keeping
it. Examples of these harms include that: the honorable
and obedient angels turn away from the house where a
dog is kept; dogs frighten and terrify people; dogs are a
source of impurity and harm; and owning a dog is a sign
of foolishness. Therefore, anyone keeps a dog, their
rewards of good deeds will decrease considerably
every day. This amount is translated into two Kirats,
which only Allah knows how big they are, because such
a person insists on disobeying Allah by keeping a dog.
However, if there is a need for keeping a dog, it is
allowed to do so in three cases: 1-Guarding livestock
against wolves and thieves. 2-Guarding crops. 3Hunting animals. A Muslim is allowed to keep a dog for
any of these purposes, and is no longer blamed for it.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• من اقتىن ُكباا  :االقتناء :هو االختاذ واالكتساب.

• إال ُكب صيد أو ماشية ُ :كب صيد :املقصود به اللكب املعلم اذلي يصطاد به ،أو ماشية :بأن يكون صاحبه صاحب غنم ،ويريد باقتنائه أن
حييم غنمه.
• ُكب احلرث  :هو اذلي يقصد به محاية احلرث أي الزرع من احليوانات اليت تأكله.

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

املصادر واملراجع:

 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 العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)2994( :
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َ ْ َ ََْ ْ َ ْ َْ ُ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُّ ُ
وك ،فعلي ِه خالصه لكه
من أعتق ِشقصا مِن ممل ٍ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ
ِيف م ِاهلِ ،فإِن لم يكن هل مال؛ قوم المملوك قِيمة
َ ْ
عد ٍل

 .934احلديث:

Whoever emancipates a share in a slave
must completely emancipate him from his
money if he can afford it. Otherwise, a fair
price should be set for the slave.
**

934. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
ْ ا
اهلل عليه وسلم -قال« :من أعتق ِشق َصا ِم ْن مملوك،
ُ
ْ
َ ُ ُ
فإن لم يكن هل مال؛ ق ِّو َم
فعلي ِه خَلصه ُكه يف ماهلِ ،
َ ْ ُ
اململوك ق َ
يم َة َع ْدل ،د
ثم ا ُ ْستُ ْس َ
وق
ِ
يع العبد ،غري مشق ٍ
ٍ
ِ
عليه».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever emancipates a
share in a slave must completely emancipate him from
his money if he can afford it. Otherwise, a fair price
should be set for the slave, who will be required to work
and pay for his freedom without being overburdened".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

ا

أن من أعتق نصيبا هل يف مملوك؛ فإن املعتق يلزمه

عتق اململوك ُكه إذا اكن هل مال ،أي :للمع ِتق مال
يتحمل ذلك ،بأن يدفع لرشاكئه قيمة حصتهم يف
اململوك يلصبح ً
حرا ،أما إذا لم يكن هل مال ،أو هل
مال ال يتحمل ذلك ،أو يرتتب عليه إرضار به؛ فإنه

يف هذه احلالة خيري العبد بني أمرين :األول :أن يبيق

نفسه يف امللك بقدر احلصة اليت بقيت فيكون
ا
مبعضا ،أي بعضه رقيق وبعضه معتق؛ فإنه جيوز هل
ا
يف هذه احلالة أن يبىق مملواك مبعضا .اثلاين :أن يعمل

**

If one of the joint owners of a slave decides to
emancipate his share in that slave, he must pay to
completely emancipate him, if he can afford that, by
paying to his partners the value of their shares in that
slave in order for him to be free. However, if he cannot
do that, whether because he does not have money, or
he has money but cannot afford it, or this would harm
him, then, in such case, the slave should be given two
options to choose from: First: To remain part-slave and
part-free. Second: To work in order to pay for his
freedom after a fair price is set for him. This procedure
is known as Istis‘aa.

يلدفع ملن لم يعتقه نصيبه ،بعد أن يقوم اململوك قيمة

عدل ،ويسىم االستسعاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > العتق
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ا

ا

ا
• شقصا  :قسطا أو نصيبا أو حصة.

• فعليه خَلصه  :أي :فيجب عليه أن يفكه من الرق إذا اكن هل مال يتحمل ذلك ،أي :حتريره من الرق باللكية ،فإن لم يكن هل مال؛ ِّ
قوم اململوك.
• غري مشقوق عليه  :أي :غري مضيق عليه ،بل يشتغل ويؤدي ىلع حسب استطاعته.

• ثم استسيع العبد  :بمعىن أنه يشرتي نفسه بقيمة مقسطة ،يف لك شهر كذا ،أو يف لك اعم كذا ،يعين اكملاكتبة.

فوائد احلديث:

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

321

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

الرقم املوحد)2993( :
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َ ْ َ ََ ََ َ
َ ْ ََْ ُ َ َ َ ْ
ِّب يقت ِطع بِها مال ام ِر ٍئ
ص
ني
م
من حلف ىلع ي
ِ
ِ
َ ُ َ َ َْ
َُ َ َ ٍ َ
ُ ْ
جر ،ل ِ َ
ِق اهلل وهو علي ِه
مسل ٍِم ،هو فِيها فا ِ
َ ْ َ
غضبان

 .935احلديث:

Anyone who undertakes to swear a false
oath to appropriate the wealth of a Muslim
person will meet Allah while He is angry
with him.
**

935. Hadith:

ا
مرفواع:
عن عبد اهلل بن مسعو ٍد -ريض اهلل عنه-
َ ْ َْ
َ
رب يقتَ ِط ُع بها مال امرئ
(من حلف ىلع ي ِم ِ
ني ص ٍ
مسلم ،هو فيها فاجر ،ليق اهلل وهو عليه غضبان)،

‘Abdullaah ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Anyone who undertakes
to swear a false oath to appropriate the wealth of a
Muslim person will meet Allah while He is angry with
him.'' It was revealed: {Indeed, those who exchange the
covenant of Allah and their [own] oaths for a small
]price...} to the end of the verse. [Surat-ul-‘Imraan: 77

ونزلت( :إن اذلين يشرتون بعهد اهلل وأيمانهم ثمنا

قليَل) إىل آخر اآلية".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ْ
احلديث وعيد شديد ملن أخذ مال ام ِرئ بغري حق،

وإنما أخذه خبصومته الفاجرة ،ويمينه الاكذبة اآلثمة.
َْ
فهذا يلىق اهلل وهو عليه غضبان ،ومن غضب اهلل
عليه فهو هالك ،ثم تَل انليب-صىل اهلل عليه وسلم-

هذه اآلية الكريمة ،مصداقا هلذا الوعيد األكيد

Brief Explanation:
**

This Hadith makes a terrible threat to the one who takes
someone else's wealth unlawfully by a false oath. Allah
shall be angry with such a person when he meets Him.
Divine wrath sends one to his doom. To confirm this
threat, the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, recited a related verse from the Qur’an.

الشديد من القرآن الكريم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

د
دَ
 .1حتريم أخذ أموال انلاس بادلاعوى الفاجرة واأليْمان الاكذبة ،وهو من كبائر اذلنوب؛ ألن ما ترتب عليه غضب اهلل -جل وعَل -كبرية من
الكبائر.
ُّ ْ ُ َ َُ
ذليم والمعاهد.
 .2اتلقييد (باملسلم) من باب اتلعبري بالغالب ،وإال فمثله ا ِ

 .3إثبات صفة الغضب هلل -تعاىل -ىلع وجه يليق جبَلهل -تعاىل{ :-ليس كمثله يشء وهو السميع ابلصري}.
َ
ُ ْ ََ َ د
ْ
ُ
ُّ
حلل من اإلثم بإاعدة احلقوق ألهلها ،فإن تاب؛ فاتلوبة جتب ما قبلها ،وهو إمجاع
 .4رشط العقاب ىلع مرتكب هذه ايلمني ،ما لم يتب ويت
العلماء.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه - .تيسري
العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة،
الطبعة :العارشة 1426ه - .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)2996( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َّ
َ
ََ َ ْ َ
ْ
َ
ِ اإلس
الم اكذِبا
ِ ني ب ِ ِمل ٍة غري
ٍ من حلف ىلع ي ِم
ِّ َ َ ُ
متعمدا فهو كما قال

If anyone swears by a religion other than
Islam falsely and intentionally, he is as he
has said.
**

936. Hadith:

: احلديث.936

ْ
َ د
Thaabit ibn ad-Dahhaak, may Allah be pleased with  أنه بايع-ريض اهلل عنه- اك
ِ ثابت بن الضح
ِ عن
him, reported: “I gave an oath of allegiance to the
 وأن، حتت الشجرة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings

 «من حلف: قال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ا
 اكذبا ُمتَ َع ِّمدا فهو كما،ىلع يمني بملة غري اإلسَلم
ِّ
، ومن قتل نفسه بيشء ُعذ َب به يوم القيامة،قال
َْ
َْ
 «ولع ُن:وليس ىلع رجل نذ ٌر فيما ال يملك» َو ِيف ِر َوايَة
َ ا
ْ َ َ د
ََْ
 «من ادىع دع َوى اك ِذبَة: ويف رواية.»املؤمن كقت ِل ِه
ِ
ََ َ د
دا
ْ َ
ُ
د
ُ
َ
.» إال قِلة-عز وجل- ِيلتكرث بها لم ي ِزده اهلل

be upon him, under the tree. Then Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said: ‘If
anyone swears by a religion other than Islam falsely
and intentionally, he is as he has said. If anyone kills
himself with something, he will be punished with it on
the Day of Judgment. A man cannot make a vow on
something that he does not possess.’" Another
narration states: ‘Cursing a believer is like killing him.’
A third narration stipulates: ‘If anyone makes a false
claim to increase (his earnings, status, etc), Allah, the
Exalted and Glorified, would only give him a decrease’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Thaabit ibn ad-Dahhaak al-Ansaari, may Allah be
pleased with him, is one of those who gave an oath of
allegiance to the Prophet under the tree in Bay`at arRidwaan on the day of Hudaybiyah. He reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said that if a person intentionally swears by a
religion other than Islam, he would be as he swore, i.e.
that he is Jewish, a Christian, a Zoroastrian, a
disbeliever, or he would be disassociated from Allah
and His Messenger if he did such and such. If he falsely
makes such an oath intentionally, he would belong to
the non-Islamic religion that he had ascribed himself to
in the oath. And, if someone kills himself with a sword,
knife, bullet, or any lethal object, he will be punished
with that object on the Day of Judgment. Additionally,
if a person makes a vow on something he doesn't
possess, like vowing to free a slave he does not own or
to give charity from someone else's money, such a vow
is null and void because the one making the vow
doesn't own what he is making the vow on. Also,
cursing a believer is like killing him, because both acts
violate what Allah, the Almighty, has prohibited and are
considered as sins and warrant a punishment.
Furthermore, if anyone exaggerates and proudly claims
to have what he does not possess, such as wealth,
knowledge, family background, position, etc., Allah will
increase him in nothing but humiliation and

325

أحد املبايعني- روى ثابت بن الضحاك األنصاري

 عن انليب-احلديبية
حتت الشجرة بيعة الرضوان يوم
ِ

 من حلف: أنه قال ما معناه-صىل اهلل عليه وسلم هو يهودي: كأن يقول،ىلع يمني بغري رشيعة اإلسَلم
د
 أو هو اكفر أو بريء من اهلل، أو هو جمويس،نرصاين
أو
ا
 فهو،متعمدا اكذباا يف يمينه
،ورسوهل إن اكن كذا وكذا

 ومن.كما نسب نفسه إيله من إحدى امللل الاكفرة

 أو، أو رصاص، أو سكني، كسيف،قتل نفسه بيشء
 ومن. ُعذب به يوم القيامة،غري ذلك من آالت القتل
ا
 أو،نذر شيئا لم يملكه كأن ينذر عتق عبد فَلن
 فإن نذره الغ لم،اتلصدق بيشء من مال فَلن

 ومن لعن. ولم حيل حمله،ينعقد؛ ألنه لم يقع موقعه
 الشرتاك الَلعن والقاتل بانتهاك، فكأنما قتله،مؤمنا

 واستحقاق، واكتساب اإلثم،-تعاىل- حرم اهلل
 ومن تكرب وتكرث بادلاعوى الاكذبة اليت.العذاب

 من مال أو علم أو نسب أو رشف أو،ليست فيه

 لم يزده اهلل، مريدا بذلك اتلطاول،منصب أو غريها
دا
،؛ ألنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه،إال ذلة وحقارة
.فجزاؤه من جنس مقصده

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
degeneration. This is because such a person wants to
elevate himself through something he doesn't have, so
he will be punished with what contradicts his objective.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ ْ
د َ
اك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :ثابِت ب ُن الضح ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• بملة غري اإلسَلم  :كأن يقول :إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نرصاين أو بريء من اإلسَلم.

• كقتله  :يف إزالة احلياة؛ فإن اللعنة داعء بإزالة احلياة ابلاقية ،كما أن القتل إزالة للحياة الفانية.

فوائد احلديث:
 .1تغليظ اتلحريم ىلع من حلف برشيعة غري اإلسَلم.
ا
 .2حتريم قتل اإلنسان نفسه ،فإن إثمه كإثم القاتل لغريه ،ويعذب بما قتل به نفسه ،فإن اجلزاء من جنس العمل.
 .3أن لعن اإلنسان كقتله يف املشاركة يف اإلثم ،وإن لم يستويا يف قدره.
َ
ا
 .4حتريم اداعء اإلنسان ما ليس فيه ،من علم ،أو نسب ،أو شجاعة ،أو غري ذلك ،خصوصا ملن غر بها انلاس ،أو يديع معرفته لعمل ،يلتوىل
وظيفته ،فلك هذا حرام ،ومن فعله رياء وتكربا ،لم يزده اهلل تعاىل إال ِذلة ،فاجلزاء من جنس العمل.
 .5أن انلذر ال ينعقد فيما ال يملكه انلاذر ،فإن انلذر طاعة وقربة ،وال يتقرب فيما ال يترصف فيه.

 .6ظاهر قوهل يف احلديث( :فهو كما قال) أن احلالف بغري ملة اإلسَلم خيرج من اإلسَلم ،وهذا من الكفر األصغر ،وأن قوهل (لعن املؤمن
كقتله) أن إثم الَلعن والقاتل سواء .والواجب يف هذه انلصوص :أنه البد يف وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه.

املصادر واملراجع:

1-صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ط 1422ه -2 .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق -3 .اإلملام برشح عمدة

األحاكم إلسماعيل األنصاري.ط دار الفكر ،بدمشق ،الطبعة األوىل 1381ه -4 .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حتقيق :حممد صبيح بن
حسن حَلق ،نرش :انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426 ،ـه 2006 -م -5 .تأسيس األحاكم للنجيم،
ط دار املنهاج1427 ،ه.
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َّ
َْ
َ ِ َم ْن َر
 وبمحمد، وباإلسالم دِينا،يض باهلل َربا
ْ ََ
 وجبت هل اجلنة،رسوال

Whoever is pleased with Allah as their
Lord, with Islam as their religion, and with
Muhammad as their Messenger, Paradise is
guaranteed for him.
**

937. Hadith:

: احلديث.937

ْ ْ
 أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِري
َ ِ  « َم ْن َر: قال-صىل اهلل عليه وسلم،يض باهلل َر ًبا
ا
ْ َ
ْا
،»وجبَت هل اجلنة
، وبمحمد رسوال،وباإلسَلم ِدينا
َ
َ َف َعج
 أ ِع ْد َها َ َ د: فقال،ب هلا أبو سعيد
،يلع يا رسول اهلل
ِ
ََْ َ ْ ُ
َ َ َ ََ
َْ
ُ
 «وأخرى يرفع اهلل بها العبد: ثم قال،فأاعدها عليه
ََ ََ
َ ََ
ني كما بني
ِ  ما بني لك درجت،مائة درجة يف اجلنة
: وما يه يا رسول اهلل؟ قال:السماء واألرض» قال
.» اجلهاد يف َس ِبيل اهلل،«اجلهاد يف َس ِبيل اهلل

Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever is pleased with
Allah as their Lord, with Islam as their religion, and with
Muhammad as their Messenger, Paradise is
guaranteed for him." Abu Sa‘eed was full of wonder at
that, so he said: "O Messenger of Allah, repeat that to
me." He, may Allah's peace and blessings be upon him,
did so and then said: "There is something else by
means of which Allah shall raise the slave a hundred
degrees in Paradise; the distance between each two
degrees is like that between the heavens and earth."
He said: "O Messenger of Allah, what is it?" He, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Striving
for the sake of Allah, striving for the sake of Allah".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith means that whoever believes in Allah as
their Lord, in Islam as their religion, and in Muhammad,
may Allah's peace and blessings be upon him, as their
Messenger, Paradise will be due to him. A narration of
Ahmad reads: "O Abu Sa‘eed, there are three things,
whoever says them will be admitted into Paradise." I
said: "O Messenger of Allah, what are they?" He said:
"Whoever is pleased with Allah as their Lord, with Islam
as their religion, and with Muhammad as their
Messenger." On hearing such words from the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, Abu
Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
expressed his wonder and asked the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, to repeat that
to him once more, which he did. Then he, may Allah's
peace and blessings be upon him, said that there was
something else, an act of righteousness and
obedience, by means of which Allah would raise the
slave a hundred degrees in Paradise, and that the
distance between each two degrees is like that
between the heavens and earth. So the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, started by
mentioning the reward of such a deed and did not
mention the deed itself from the beginning in order to
arouse the curiosity of Abu Sa‘eed, may Allah be
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 أن َم ْن آمن باهلل د:معىن احلديث
ربا وباإلسَلم ِدينا
ا
 رسوال وجبت هل-صىل اهلل عليه وسلم- وبمحمد

 "يا أبا سعيد ثَلثة من: ويف رواية عند أمحد.اجلنة

: ما هن يا رسول اهلل؟ قال: دخل اجلنة" قلت:قاهلن

." وبمحمد رسوال، وباإلسَلم دينا،"من ريض باهلل ربا

 هذه-ريض اهلل عنه- فلما سمع أبو سعيد اخلدري
َ
 ت َع دجب هلا-صىل اهلل عليه وسلم- املقولة من انليب

 أن يعيدها-صىل اهلل عليه وسلم- وطلب من انليب
َ ،عليه مرة أخرى
عليه الصَلة- ،فأاعدها عليه
ْ ُ
ِّ خ َرى" أي من أعمال
الرب
 "وأ: ثم قال هل،-والسَلم
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
،والطااعت " يَ ْرف ُع اهلل بها العبد مائة درجة يف اجلنة
ْ
َْ
ََ ََ
 فانليب."ني كما بَني السماء واألرض
ِ ما بني لك درجت
ا
 أخربه أن هناك عمَل يرفع-صىل اهلل عليه وسلم ولم خيربه بذلك،اهلل به صاحبه يف اجلنة مائة درجة

 ألجل-ريض اهلل عنه- ابتداء؛ يلتشوق هلا أبوسعيد

 فإذا علمها بعد اإلبهام اكنت أوقع يف،أن يسأل عنها
صىل اهلل-  وما يه يا رسول اهلل؟ قال: فقال،نفسه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عليه وسلم " :-اجلهاد يف َسبيل اهلل ،اجلهاد يف َسبيل pleased with him, so he would ask about it, and it would
ِ
ِ
have a stronger effect on him that way. He asked: "O
اهلل" .فاملجاهد مع كونه من أهل اجلنة ،إال أن مزنتله Messenger of Allah, what is it?" The Prophet, may
د
أرفع من غريه ممن آمن باهلل ربا وباإلسَلم ِدينا Allah's peace and blessings be upon him, answered:
"Striving for the sake of Allah, striving for the sake of
وبمحمد -صىل اهلل عليه وسلم -رسوال ولم جياهد يف
Allah." The mujahid (the one striving for the sake of
سبيل اهلل تعاىل ،وهذا من فضل اهلل -تعاىل -وكرمه Allah), beside being from the dwellers of Paradise, has
للمجاهدين يف سبيله ،فلما جادوا بأنفسهم يف سبيل a rank that is superior to the rank of those who were
pleased with Allah as their Lord, with Islam as their
اهلل -تعاىل -أكرمهم اهلل تعاىل وأنزهلم يف اجلنة أفضل religion, and with Muhammad, may Allah's peace and
blessings be upon him, as their Messenger, but who did
املنازل وأىلع ادلرجات ،واجلزاء من جنس العمل.
not strive for the sake of Allah, the Almighty. This is a
favor and honor that Allah, the Almighty, has conferred
upon those who strive for His sake. They sacrifice
themselves for His sake, and that is why He will honor
them and grant them the best abodes and the highest
degrees for, indeed, one reaps what he sows.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• وجبت  :ثبتت.

فوائد احلديث:
 .1أن دخول اجلنة باإليمان واتلفاضل فيها باألعمال.
 .2تعظيم أمر اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
 .3رفعة مزنلة املجاهد يف اجلنة.
ُ
َ
 .4يف اجلنة درجات ال حتىص ،ومنازل ال تعد ،وللمجاهدين مائة درجة منها.
 .5حمبة أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملعرفة اخلري ،وأبوابه وأسبابه.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم
بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش1418 :ه 1997 -م .انلهاية
يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين ابن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م.
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Whoever attends a funeral until he offers
the funeral prayer will get a reward equal
to one Qirat; and whoever attends it until
the dead person is buried will get a reward
equal to two Qirats. It was asked: What are
the two Qirats? He replied: Like two huge
mountains.

َّ
َ َ َ َْ َ َ ْ َ
َ يصىل عليها فله ق
،ِرياط
اجلنازة حىت
من ش ِهد
َ َ
َ
 وما: قيل،ومن ش ِهدها حىت تدفن فله ق ِرياطان
َ َ
 مثل اجلبلني العظيمني:ان؟ قال
ِ ال ِقرياط
**

938. Hadith:

: احلديث.938

صىل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
د
َ َ َ َْ َ
ازة حىت يصىل
 « َم ْن شهد اجلن: قال-اهلل عليه وسلم
ُ
ٌ ري
َ ِعليها فله ق
 ومن شهدها حىت تدفن فله،اط

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: ‘Whoever attends a
funeral until he offers the funeral prayer will get a
reward equal to one Qirat; and whoever attends it until
the dead person is buried will get a reward equal to two
Qirats.’ It was asked: ‘What are the two Qirats?’ He
replied: ‘Like two huge mountains.’” In a narration by
Muslim: “The smallest of them is like Mount Uhud”.

َ ري
َ  وما الق: قيل،رياطان
َ ِق
 مثل اجلبلني:ان؟ قال
اط
ِ
ِ
ُ
.» «أصغرهما مثل أ ُح ٍد: وملسلم.»العظيمني
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Allah, the Almighty, is kind towards His slaves and He  ويريد أن يهيئ، لطيف بعباده-تبارك وتعاىل- اهلل
wills to facilitate for them the means of forgiveness.
د
Hence, the Prophet, may Allah’s peace and blessings  وذلا ورد احلض ىلع الصَلة ىلع ا،هلم أسباب الغفران
be upon him, urged us to join the funeral procession  ألن ذلك شفاعة تكون سببا،اجلنازة وشهودها
د
and prayer, for this is a type of intercession that leads
، فجعل ملن صىل عليها قرياطا من اثلواب.للرمحة
to mercy. Allah, the Almighty, has made the reward of
ا
whoever attends the funeral prayer equal to one Qirat,  وهذا مقدار من،وملن شهدها حىت تدفن قرياطا آخر
َ
and whoever attends the funeral till burial another Qirat خيف
 فلما.اثلواب عظيم ومعلوم قدره عند اهلل تعاىل
ِ
of reward. Such is a great reward whose specific
َ
د
amount is known to our Lord. Since the Companions, -  قربه انليب، مقداره- ريض اهلل عنهم-ىلع الصحابة
may Allah be pleased with them, had no knowledge  بأن لك قرياط، إىل أفهامهم-صىل اهلل عليه وسلم
about how much this reward was, the Prophet, may
 ملا فيه من القيام حبق أخيه املسلم،مثل اجلبل العظيم
Allah’s peace and blessings be upon him, tried to bring
it closer to their understanding, stating that each Qirat وادلاعء هل واتلذكري باملآل وجرب قلوب أهل ابليت
is like a huge mountain. Such an act entails a great
.وغريها من املصالح
reward because it involves the fulfillment of the rights of
one's fellow Muslims, supplication for them, a reminder
of death and the Hereafter, giving solace and comfort
to the relatives of the deceased, as well as other
benefits.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

َ َ َ َْ
َ َ َ َْ َ َ ْ َ
.ازة ويه امليت
 من حرض اجلن: ازة
• من ش ِهد اجلن
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ري ٌ
• ِق َ
اط  :مقدار عظيم من األجر مثل اجلبل.
ُ
• حىت تدفن  :يُفرغ من دفنها.

• أحد  :جبل يف شمايل املدينة وقعت عنده الغزوة املشهورة.

فوائد احلديث:
 .1الفضل العظيم يف الصَلة ىلع اجلنازة وتشييعها حىت تدفن.
 .2أنه حيصل للمصِّل واملشيع حىت تدفن ثواب ال يعلم قدره إال اهلل تعاىل.
ا
 .3أن يف الصَلة ىلع امليت وتشييع جنازته إحسانا إىل امليت وإىل املصِّل واملشيع.
 .4فضل اهلل تعاىل ىلع امليت ،حيث حض ىلع تكثري الشفعاء هل بأجر من عنده.
ا
ِّ
 .5أن مقدار اثلواب ىلع قدر األعمال اليت يقوم بها العبد ،فقد جعل للمصِّل قرياطا ،وللمصِّل واملشيع ،قرياطني.
 .6كرامة املسلم ىلع اهلل تعاىل -حيث أثاب من اتبع جنازته أو حرض دفنه.
ا
 .7أن هذا الفضل حيصل ملن اتبع اجلنازة إيمانا واحتساباا.
املصادر واملراجع:
تيسري العَلم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة  1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني،
طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل .عمدة األحاكم من الكم خري األنام
صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط( ،ط.)2

الرقم املوحد)5397( :
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َ ُّ ْ
َ ْ َ َّ
َّ
من صىل صالة الصبحِ فهو يف ذِم ِة اهللِ فال
َ ْ ُ َ َّ ُ
ك ُم ُ
اهلل م ِْن ذ َِّمتِ ِه ب ِ َ ْ
َش ٍء
يطلبن

 .939احلديث:

Whoever performs the Morning Prayer is
under the protection of Allah, so none of
you should harm the one under the
protection of Allah in any way.
**

939. Hadith:

عن جندب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :قال
د
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن َصىل صَلة
د
َ ْ َُد ُ
د
ُّ ْ
ك ُم ُ
اهلل ِم ْن ِذم ِت ِه
هلل فَل يطلبن
الصب ِح فهو يف ِذم ِة ا ِ
َ ْ ْ ُْ ُ
َ ْ َ دُ َ ْ َ ْ ُُْ ْ د
يش ٍء يُد ِركه ،ث دم
بِيشءٍ ،ف ِإنه من يطلبه ِمن ِذم ِت ِه ب ِ
َ
َ ْ
د
َ ُ ُّ ُ
ار َج َهن َم».
يكبه ىلع وج ِه ِه يف ن ِ
درجة احلديث :صحيح.

Jundub ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: 'Whoever performs
the Morning Prayer is under the protection of Allah, so
none of you should harm the one under the protection
of Allah in any way, for whoever does that will be
definitely overtaken by the wrath of Allah and will then
be thrown on his face in Hellfire" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من صىل صَلة الصبح فقد دخل يف عهد اهلل فكأنه Whoever performs the Morning Prayer enters under the
protection of Allah, as if he has entered into a covenant
د د
معاهد هلل عز وجل أن ال يصيبه أحد بسوء ،فَل حتل with Allah that no one will harm him. It is unlawful then
أذيته من أحد؛ ألن أذيته تعترب يف احلقيقة اعتداء ىلع to harm such a person, because harming him will be
ا
considered transgression against Allah, and a violation
ونقضا ألمانه اذلي وهبه هلذا املصِّل ،ومن نقض
اهلل
of the protection that Allah has granted this person.
عهد اهلل واعتدى عليه فقد عرض نفسه ملحاربة Whoever breaks the covenant of Allah and
transgresses against Him exposes himself to His wrath,
اهلل ،واهلل ينتقم ملن أوذي وهو يف جواره وأمانه.
and Allah will retaliate against him for harming
someone who is under His protection.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > فضل الصَلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجِّل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من صىل صَلة الصبح  :أي صَلها مجاعة يف وقتها.
• يف ذمة اهلل  :يف عهده وأمانته.
• يكبه  :يلقيه.

فوائد احلديث:
 .1بيان أهمية صَلة الفجر وفضيلتها.
 .2اتلحذير الشديد من اتلعرض بسوء ملن صىل الصبح.
 .3احلفاظ ىلع حدود اهلل وحرماته سبب يف حفظ اهلل للعبد وعونه.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح
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رياض الصاحلني ،للهَليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.

الرقم املوحد)5435( :
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َْ
َ
َ
َ ْ
من صام يوما يف سبِيل اهلل جعل اهلل بينه وبني
ََْ
انلِّار خندقا كما بني السماء واألرض

 .940احلديث:

Whoever fasts a day for the sake of Allah,
Allah will place between him and Hellfire a
trench as wide as the distance between the
heavens and earth.
**

940. Hadith:

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

Abu Umaamah, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever fasts a day for
the sake of Allah, Allah will place between him and
Hellfire a trench as wide as the distance between the
heavens and earth".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من صام ا
يوما يف سبيل اهلل ،يُريد بذلك ثواب اهلل Whoever fasts a day for the sake of Allah, seeking by it -
ا the reward of Allah the Exalted, Allah will place between
َ ْ ِّ َ ْ َ ا
َ
تعاىل" -جعل اهلل بينه وبني انلار خندقا" أي حجابا him and Hellfire a trench, i.e. a strong impregnable
بعيدا بمسافة َمد َ
ومانعا ا
ا
ا
يدة ،قَ ْد ُرها" :كما بَ ْ َ
ني barrier that outstretches for a distance equal to that
شديدا
ِ
between the heavens and earth, which is the distance
السماء واألرض" أي مسافة مخسمائة سنة ،كما يف
of five hundred years, as stated in the Hadith of Alحديث العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه`Abbas ibn `Abdul-Muttalib, may Allah be pleased with ،-
قال" :كنا عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالhim, who said: "We were with the Prophet, may Allah's " :
peace and blessings be upon him, and he asked: 'Do
أتدرون كم بني السماء واألرض"؟ قلنا :اهلل أعلم you know what the distance between the heavens and
earth is?' We said: 'Allah and His Messenger know
ورسوهل ،قال" :بينهما مسرية مخسمائة سنة".
best.' So he said: 'Between them is the distance of five
" 'hundred years of walking.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجَلن ابلاهِّل -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
• خن َدقا  :هو بمثابة احلفرة املستديرة حول أسوار املدينة واملعىن اكن بينه وبني انلار حاجز

فوائد احلديث:
 .1فضل الصوم يف سبيل اهلل تعاىل.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان
القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل،
الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب ،الطبعة اثلانية1395 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عَلن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة اخلامسة1421 ،ه.

الرقم املوحد)4197( :
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َ َ
َّ
َم ْن ُعلِّ َم َّ
الر ْ َ
ِم ،ثم ت َركه ،فليس مِنا ،أو فقد
َ َ
عىص

 .941احلديث:

Whoever was taught shooting and then
abandoned it does not belong to us - or has
disobeyed.
**

941. Hadith:

ا َ ْ ُ ِّ
عل َم ‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be pleased with him,
عن عقبة بن اعمر-ريض اهلل عنه -مرفواع« :من
َ َ
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
َ
د
د
الر ْ َ
يم ،ثم ت َركه ،فليس ِمنا ،أو فقد َعىص».
blessings be upon him, said: “Whoever was taught
shooting and then abandoned it does not belong to us
- or has disobeyed”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث :أن من َت َعلدم د
الريم بالسهام ومثله This Hadith means that a Muslim who learned shooting
**

by bow or modern weapons, but no longer cares for it,
الريم بآالت اجلهاد احلديثة ،ثم تركه وأهمله" ،فليس his practice does not belong to the the guided practice
ْ
ِّ
هدينَا ُ
وسنتنا" .أو قد عىص" of Muslims. The narrator was uncertain whether the
منا" ،أي ليس من أهل
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
وهذا شك من الراوي ،هل قال -صىل اهلل عليه
said this or said that such a person has committed an
ِّ
وسلم" :-فليس منا أو فقد عىص".
act of disobedience.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
هدينَا ُ
وسنتنا.
• فليس منا  :ليس من أهل

فوائد احلديث:

 .1التشديد العظيم ىلع من تَعلدم د
الريم ثم تركه بغري عذر.

 .2فنون القتال وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلم.

 .3العلوم العسكرية واجبة ىلع األمة اإلسَلمية.
ُ
 .4ال حيل للمسلم أن يرتك ما تعلمه من العلوم العسكرية اليت يذب بها عن ثغور املسلمني ،ومن فعل ذلك فقد حلقه اإلثم.

املصادر واملراجع:

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

 .942احلديث:

He who goes to the mosque in the morning
or in the evening, Allah prepares an
honorable abode for him in Paradise, every
time he goes to the mosque; in the morning
or in the evening
**

942. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
َ َ َ َ د that the Messenger, may Allah’s peace and blessings
َ َ
املسجد أو راح ،أعد
عليه وسلم -قالَ « :م ْن غدا إىل
ِ
be upon him, said: "He who goes to the mosque in the
اهلل هل يف اجلنة نُ ُز اال ُُكد َما َغ َدا أو َر َ
ُ
اح».
morning or in the evening, Allah prepares an honorable
ِ
abode for him in Paradise, every time he goes to the
"mosque; in the morning or in the evening.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من ذهب إىل املسجد أول انلهار أو بعد زوال Whoever goes to the mosque at the beginning of the
day or after the sun crosses the meridian; whether to
الشمس ،سواء للصَلة ،أو لطلب العلم ،أو لغري ذلك pray, to seek knowledge, or for some other good
ُ
َ
جزاء عمله نزال يف اجلنة reason; Allah will prepare an abode for him in Paradise
من مصادر اخلري هيأ اهلل هل
as a reward for his deed, every time he goes to the
ُكما ذهب إىل املسجد.
mosque.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > فضل صَلة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• غدا  :يعين ذهب غدوة ،أي ذهب أول انلهار ،وذلك مثل أن يذهب إىل املسجد لصَلة الفجر.
• راح  :الرواح يطلق ىلع ما بعد الزوال ،مثل اذلهاب إىل صَلة الظهر أو العرص.
د
• أعد  :هيأ.
ُ
• نزال  :الزنل :ما يقدم للضيف من طعام وحنوه ىلع وجه اإلكرام.

فوائد احلديث:
 .1فضل اذلهاب إىل املسجد ،واحلث ىلع املحافظة ىلع صَلة اجلماعة فيه.
 .2أعمال العباد ُكها حمصية عند اهلل.
 .3فيه بيان فضل اهلل عز وجل ىلع العبد.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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Whoever fights so that the Word of Allah
remains supreme is fighting in the cause of
Allah.
**

943. Hadith:

ُ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ
َُ َْ ُْ َ
يه العليا فه َو ِيف
ِ من قاتل ِتلَكون لكِمة اهلل
َ
يل اهلل
ِ ِسب

: احلديث.943

َ
 « ُسئِل: قال-ريض اهلل عنه-عن أيب موَس األشعري
ُ َُ
ُ َُ
 َع ْن د-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
 يقاتِل:الر ُج ِل
رس
َ َ ُّ َ َ َ َ ا َ ُ َ ُ َ د ا َ ُ َ ُ َ ا
َ
يل
ِ  ويقاتِل،شجاعة
ِ  أي ذلِك ِيف س ِب، ويقاتِل ِرياء،محية
ُ َُ َ ََ
ْ َمن:-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
اهلل؟ فقال رس
َُ َ َ ُ َ ََ َ
َ َْ ُْ َ
ُ
َ
َ
.»يل اهلل
ِ قاتل ِتلكون
ِ  فهو ِيف س ِب،ُكمة اهلل ِيه العليا

Abu Musa al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, was asked about a man
who fights out of valor, a man who fights out of
chauvinism, and a man who fights out of ostentation,
which one does so in the cause of Allah? The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'Whoever fights so that the Word of
Allah remains supreme is fighting in the cause of
Allah"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

A man asked the Prophet, may Allah's peace and  عن الرجل-صىل اهلل عليه وسلم- سأل رجل انليب
ا
blessings be upon him, about a man who fights the
هو
القتال
ىلع
هل
احلامل
ولكن
،دلين
ا
عداء
يقاتل ا
enemies of the religion, but the thing that drives him to
fight is to appear brave and bold in front of people; and  وعن الرجل.إظهار الشجاعة واإلقدام أمام انلاس
about a man who fights fanatically for his people or his
 ويقاتل اثلالث ا. أو لوطنه،يقاتل محية لقومه
رياء أمام
country; and a third one who fights out of ostentation to
appear to the people as if he is from those who fight in أنظار انلاس أنه من املجاهدين يف سبيل اهلل
the cause of Allah and who deserve praise and  فمن املقاتل يف سبيل اهلل.املستحقني للثناء واتلعظيم
reverence. So who of these three is the real fighter in
the cause of Allah? He, may Allah's peace and -من هؤالء اثلَلثة؟ فأجاب صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, replied with the most concise  أن من قاتل تلكون: ويه،بأوجز عبارة وأمجع معىن
phrase implying the most comprehensive meaning:
 وما عدا، فهو اذلي يف سبيل اهلل،ُكمة اهلل يه العليا
"Whoever fights so that the Word of Allah remains
supreme is fighting in the cause of Allah." Other than . ألنه قاتل لغرض آخر، فليس يف سبيل اهلل،هذا
this is not in the cause of Allah because he fights for ، يف صَلحها وفسادها،واألعمال مرتتبة ىلع انليات
another purpose. Deeds depend on intentions in their ا
validity and invalidity, and this is general for all deeds,  صَلحا،وهذا اعم يف مجيع األعمال فاألثر فيها للنية
because what counts in them is the intention in terms
. وأدلة هذا املعىن كثرية،وفسادا
of validity and invalidity, and the proofs of this meaning
are numerous.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
د
َ
-ريض اهلل عنه-  أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وتشمل احلمية لعصبية قبلية أو محية حلزب أو مذهب لك هذا يدخل يف احلمية، احلمية يه األنفة: • ويقاتل محية
• يقاتل ا
. الرياء هو إظهار اخلري لقصد الشهرة أو املدح وحنو ذلك: رياء
. ويه شدة القلب عند ابلأس، الشجاعة ضد اجلنب: • يقاتل شجاعة
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فوائد احلديث:
 .1األصل يف صَلح األعمال وفسادها ،انلية.
 .2من قاتل الكفار لقصد الرياء ،أو احلمية ،أو إلظهار الشجاعة ،أو لغري ذلك من مقاصد دنيوية ،فليس يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .3أن اذلي قتاهل يف سبيل اهلل ،هو من قاتل إلعَلء ُكمة اهلل -تعاىل-.
َ ْ
 .4إذا انضم إىل قصد إعَلء ُكمة اهلل قصد املغنم يف املرتبة اثلانية ،فإنه ال يرض نيته ،مادام قصد املغنم قد جاء ضمن انلية الصاحلة األوىل ،وهذا
جار يف مجيع أعمال القرب والعبادات.
ُ َ
 .5مدافعة األعداء عن األوطان واحلرمات ،من القتال يف سبيل اهلل ،ومن قتل فيه ،فهو شهيد ،كما قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-من ق ِتل دون
ماهل فهو شهيد ..الخ".

اإلخَلص يف اجلهاد.
 .6احلديث دال ىلع وجوب ِ

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 العَلم رشح عمدة األحاكم،
لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حَلق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة -الطبعة العارشة1426 ،ه .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج،
1427ه .اإلعَلم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.
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َ ْ َََ َ
َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ
من قتل قتِيال هلُ علي ِه بينة فله سلبه

Whoever kills someone in battle, having a
proof for that, then his belongings are his.

 .944احلديث:

**

944. Hadith:

عن أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه -قال:
َ
َ َْ
«خ َرجنا َم َع َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل
ا ََ َ
َ َ
ُ
ُ َْ
ني َ -وذك َر ِق دصة -فقال َر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه
حن ٍ
َ ْ َ َ َ َ ا َ ُ َ ْ ِّ َ ٌ َ َ ُ َ ُ َ َ
هل َعلي ِه بَينة فله َسلبُه» قال َها
وسلم :-من قتل ق ِتيَل
َ ا
ثَلثا.

Abu Qatadah al-Ansaari, may Allah be pleased with
him, reported: "We went out with the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, to Hunayn.
He narrated a story. Then the Prophet said: 'Whoever
kills someone in battle, having a proof for that, then his
belongings are his.'" He said it three times.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال يوم حنني :من The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ا
him, said on the Day of Hunayn: "Whoever kills
قتل قتيَل هل عليه شاهد أو ديلل فله سلبه ،أي :هل someone in battle, having a proof for that, then his
ثياب املقتول وسَلحه ،ودابته اليت قاتل عليها ،وأن belongings are his." The proof refers to the clothing,
ا
ا weapons, or the riding animal of the killed. During that
أبا قتادة قتل رجَل ،وقال ملن حوهل :إين قتلت رجَل،
battle, Abu Qatadah killed someone and said to the
ا
فأقسم ىلع من عرف ذلك أن يشهد يل قاهلا ثَلثا.
people around him: "I killed someone;" and he swore to
the ones who witnessed it to testify about it. He said this
three times.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

َ ُ
• َسلبُه  :يه ثياب املقتول وسَلحه ،ودابته اليت قاتل عليها.
ا
واحدا.
• بينة  :حجة مثل :وجود شاهد ولو

فوائد احلديث:

ا
ا
 .1أن من قتل قتيَل وأقام ىلع قتله إياه بَينة ،فله سلبه اذلي تقدم تعريفه.
 .2أن السلب للقاتل ،سواء قاهل قائد اجليش قبل القتال أو بعده.

 .3إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء.

املصادر واملراجع:

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 .خَلصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م -4 .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه -5 .اإلملام برشح عمدة
األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه -6 .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م -7 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.
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َ ُ ْ ُ ُ
َ
ْ َ
من قاتل يف سبِيل اهلل من َرجل مسلم ف َواق
َ َ
َ
ْ ََ
ُ
ُ
 ومن جرح ج ْرحا يف سبِيل، وجبت هل اجلنة،ناقة
ُ
َ
َْ َ
ك َب نكبة فإنها ت ِِجء يوم القيامة
ِ اهلل أو ن
ُ
ُ َ ْ َّ ُ
َ ََكأ
 ورحيها،الزعف َران
 لونها:غز ِر ما اكنت
اكل ِمسك

Paradise is guaranteed for any Muslim who
fights in the cause of Allah for the length of
time between two milkings of a she-camel.
Anyone is wounded or injured in the cause
of Allah, it will come on the Day of
Judgment bleeding the most it ever bled,
but its color will be like saffron and its
fragrance will be like musk.
**

945. Hadith:

: احلديث.945

صىل اهلل عليه-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن معاذ
 « َم ْن قاتل يف َس ِبيل اهلل من َر ُجل ُم ْسلم: قال-وسلم
َ َُ
ْ َوجب
َ ،اق نَاقَة
 ومن ُجرح ُج ْر احا يف َس ِبيل،ت هل اجلنة
فو
َ
َ
ا
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ اهلل أو نكب نكبة فإنها تِجء يوم القيامة كأ
غز ِر
ِ
ِ
ُ
ُ ََْ ُ د
.» ورحيها اكل ِمسك، لونها الزعفران:ما اكنت

Mu`aadh, may Allah be pleased with him, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "Paradise is guaranteed for any Muslim who
fights in the cause of Allah for the length of time
between two milkings of a she-camel. Anyone is
wounded or injured in the cause of Allah, it will come on
the Day of Judgment bleeding the most it ever bled, but
its color will be like saffron and its fragrance will be like
musk".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Paradise will be guaranteed for any Muslim who fights
in the cause of Allah, even if only for a short while, such
as the time duration between two consecutive turns of
milking. This period is as short as it allows the shecamel to be milked, then left so that her calf can feed,
and then returned to be milked another time. Anyone is
injured in the cause of Allah the Almighty, such as the
injury from falling from his horse or from a sword, etc.,
even if it is a minor injury, he will come on the Day of
Judgment with his wound bleeding profusely, except
that the blood color will be that of saffron and the
loveliest scent of musk will be released from it.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  معاذ بن جبل:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ َُ
ْ َ  ما بَ ْني احلَلْبَتَ ْني من: اق نَاقَة
رضع د
.انلاقة
• فو
ِ
ْ د
َ
َ
َ
. اخلدش واجلرح من أثر احلجارة وحنوها: • انلكبة
َ
َ َ• َكأ
. أي تِجء أكرث مما اكنت: غز ِر
ٌ ْ َنب: الز ْع َف َران
• د
.ت أمحر اللون
. نوع من الطيب يُتخذ من نوع من الغزالن: • ال ِم ْسك
. ثبتت: • وجبت
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فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
َ
َ
 .2ما حيل بالشهيد من حوادث وابتَلءات يأجره اهلل تعاىل عليها وال يضيع عمله.
 .3اجلهاد وأجره خاص باألمة املسلمة دون غريها.
َ
 .4أن من قاتل لعصبية أو محية ،لم جتب هل اجلنة.
 .5إذا قاتل الاكفر مع املسلمني وقتل لم جتب هل اجلنة؛ ألن من رشوط قبول العمل اإلسَلم ،وألن احلديث :مقيد بالرجل املسلم.
 .6أن املرأة إذا قاتلت يف سبيل اهلل تعاىل إلعَلء ُكمة اهلل وجبت هلا اجلنة ،وتقييد احلديث بالرجل خرج خمرج الغالب.
 .7أن املشاركة اليسرية يف اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعَلء ُكمة اهلل جزاؤه اجلنة.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة 1426 :ه .مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية  -بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه1984 ،م .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،لسليم اهلَليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407,ه.
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز
إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن
ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م .صحيح
الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض .سنن النسايئ .مكتب املطبواعت اإلسَلمية  -حلب .الطبعة اثلانية .1986 - 1406 ،املعجم
الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)4200( :
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َّ ُ
ُ َ َْ ْ
ْ َ
 فإذا أهِل هِالل ذِي،من اكن هل ذِبح يذِبُه
َ ْ
ْ َ
َّ َ ُ ْ َ
َّ
 فال يأخذن من شع ِره وال من أظفارِه،احل ِجة
ِّ َ ُ
شيئا حىت يضّح

Whoever has a sacrificial animal for
slaughtering, once the crescent of DhulHijjah is declared, he should not cut
anything of his hair or his nails until he
sacrifices (the animal).
**

946. Hadith:

: احلديث.946

Umm Salamah, may Allah be pleased with her,  قال رسول اهلل: قالت،-ريض اهلل عنها- عن أم سلمة
reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
ُ َ ْ
 فإذا، « َم ْن اكن هل ِذبْ ٌح يَذحبُه:-صىل اهلل عليه وسلمand blessings be upon him, said: 'Whoever has a
َْ ُ َ د
ْ َ
أُه دل هَلل ذي ا د
sacrificial animal for slaughtering, once the crescent of  فَل يأخذن من شع ِره وال من،حلجة
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ
ِّ َ ُ
Dhul- Hijjah is declared, he should not cut anything of
.»اره شيئا حىت يضيح
أظف
ِ
his hair or his nails until he sacrifices (the animal)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, forbade the one who intends to
sacrifice an animal (in Eid-ul-Ad-ha) from cutting
anything from his hair and nails until after his sacrificial
animal is slaughtered. This means that when the first
ten days of Dhul-Hijjah start, and you wish to sacrifice
an animal on your behalf, or on behalf of someone else,
which you bought with your own money, then do not
remove anything from your hair. This includes armpit
hair, pubic hair, mustache, or the hair on the head. Also,
do not clip your fingernails or toenails. This continues
until the animal is slaughtered. Another narration by
Imam Muslim reads: “... he should not remove anything
from his hair or skin." This is done out of respect to the
act of sacrificing, and in order for those who did not
perform the Hajj or `Umrah to participate in some of the
rituals performed by those in the state of Ihram, since
the latter are not allowed to remove any part of their hair
or nails.

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- خترب أم سلمة

 نَه من أراد أن يضيح أن يأخذ من-عليه وسلم
ْ َ
العرش من
 فإذا دخل.شعره أو ظفره شيئا حىت يضيح

حل دجة وأنت تريد أن تضيح أضحية عن نفسك
ِ ذي ا
أو عن غريك من مالك فَل تأخذ ا
شيئا من شعرك ال
د
َ من اإلبط وال من
العانة وال من الشارب وال من
ِ
ُ
ا
 وكذلك ال تأخذن شيئا من الظفر،الرأس حىت تضيح
َ
 ويف رواية. حىت تضيح- ُظفر الق َدم أو ُظفر ايلد "فَل َي َم دس من شعره وب َ َرشه ا:مسلم األخرى
شيئا" أي
ِ
 ال يأخذ شيئا حىت يضيح وذلك احرتام،جَّله
لألضحية وألجل أن ينال غري املحرمني ما ناهل
املحرمون من احرتام الشعور؛ ألن اإلنسان إذا حج

، فإنه ال حيلق رأسه حىت يبلغ اهلدي حمله،أو أعتمر

 أن جيعل لعباده اذلين لم حيجوا-عز وجل- فأراد اهلل
.ويعتمروا نصيباا من شعائر النسك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنها-  أم سلمة:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ما يذبح يف األضايح من بهيمة األنعام: بكَّس اذلال: • اذلبْح
َُ
ْ ُ َ د
. ال يق دص دن: • ال يَأخذن
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فوائد احلديث:
 .1نيه من أراد األضحية ورأى هَلل ذي احلجة أن يأخذ شيئا من أظفاره وشعره.
املصادر واملراجع:
1.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .2 .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني

الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .3 .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار
الريان ،بريوت1428 ،ه .4 .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .5 .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .6 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)8954( :
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َ َُْْ َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ ِّ َ
من ل ْم يغ ُز أ ْو جيَه ْز اغ ِزيا أ ْو خيلف اغ ِزيا يف أهله

Anyone does not fight in the cause of Allah,
equip a warrior in the cause of Allah, or
;stay behind to look after a warrior's family
Allah shall afflict him with a calamity
before the Day of Judgment.

ِبري ،أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة

 .947احلديث:

**

947. Hadith:

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

Abu Umamah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Anyone does not fight in the cause of
Allah, equip a warrior in the cause of Allah, or stay
behind to look after a warrior's family; Allah shall afflict
him with a calamity before the Day of Judgment".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث احلث ىلع الغزو ،وبيان العقوبة

الشديدة من اهلل -تعاىل -يف ادلنيا قبل اآلخرة ىلع من
ترك اجلهاد يف سبيل اهلل أو ترك إاعنة املجاهدين

باملال أو بمساعدتهم يف راعية أهليهم واحلفاظ
عليهم من بعدهم ،فمن ترك القيام بهذه األمور
أصابته املصائب العظام جراء تقصريه يف نرصة دين

اهلل -تعاىل-.

Brief Explanation:
**

This Hadith urges Muslims to fight in the cause of Allah.
It also stresses Allah's severe punishment in this world
before the Hereafter inflicted on the one who abandons
fighting in the cause of Allah, or abandons aiding the
warriors fighting in the cause of Allah with his wealth, or
abandons helping the warriors' families by looking after
them in their absence. Anyone abandons these actions
will suffer severe calamities for not supporting the
religion of Allah properly.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجَلن ابلاهِّل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الغزو  :اجلهاد يف سبيل اهلل.
َ َْ
• َم ْن ل ْم يغ ُز  :أي  :باخلروج هل.
ُ
َ
• جيَ ِّه ْز اغ ِز ايا  :أي  :يُيهء هل أسباب سفره.
َُْْ َ
• خيلف اغ ِز ايا يف أهله خبري  :يقوم بما اكن يفعله من قضاء مصاحلهم.
• بقارعة  :بمصيبة أو داهية تقرعه.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من تعجيل العقوبة ىلع ترك اجلهاد.
 .2حث انليب –صىل اهلل عليه وسلم– ىلع املشاركة يف الغزو أو جتهزي الغزاة.
ا
 .3املجتمع املسلم جمتمع اتلاكفل واتلعاون ىلع الرب واتلقوى؛ ألنه اكبلناء يشد بعضه بعضا.
 .4وجوب حفظ اجلبهة ادلاخلية للمجتمع املسلم ،ومحاية أعراض وأهل املجاهدين يف سبيل اهلل.
 .5حتريم ترك اجلهاد وتغليظ عقوبة ذلك.
 .6األمة اليت تتخلف عن اجلهاد وتركن إىل أعدائها يصيبها اذلل واهلوان واخلزي يف ادلنيا قبل اآلخرة.
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املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)6403( :
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َ َ ْ َ
Whoever sleeps and fails to recite his
ْ َ  أو َع ْن،ام َع ْن ح ِْزب ِه م َِن الليل
،يش ٍء مِنه
من ن
ِ
ِ
nightly portion, or part of it, and then
َ
َ
ُ
ُّ
َ
ْ
َ
َ ْ َف َق َر َأهُ ما ب
ُ كت َب هل،ني َصالة ِ الف ْجر َو َصالة ِ الظهر
recites it between the Fajr prayer and the
ِ ِ
ِ َ
Dhuhr prayer, it will be recorded for him as
َ
َُكأَ َّن َما قَ َرأه
الليل
ِن
م
ِ
if he recited it during the night.
**

948. Hadith:

: احلديث.948

ا
 « َم ْن:مرفواع
-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب
َ ََ
َ َن
ُ
ْ َ  أو َع ْن،ام َع ْن ِح ْزب ِه ِم َن الليل
 فق َرأه ما،يش ٍء ِمنه
ِ
ِ
َ َ َ َد
َ
َ ََْ
ُّ
ْ َ
َ  ُكت،الظ ْهر
ب ُهل كأن َما ق َرأ ُه
ني َصَل ِة الفج ِر َو َصَل ِة
ب
ِ ِ
َ
.»الليل
ِمن
ِ

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
reported in a Marfoo Hadith (directly attributed to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him): "Whoever sleeps and fails to recite his nightly
portion, or part of it, and then recites it between the Fajr
prayer and the Dhuhr prayer, it will be recorded for him
as if he recited it during the night"..
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Hizb means part of something, like the Hizbs (parts) of ، ومنه أحزاب القرآن،احلزب معناه اجلزء من اليشء
the Qur’an. So if one is used to performing the
(voluntary) prayer during the night, but he falls asleep فإذا اكن لإلنسان صَلة يصليها يف الليل؛ ولكنه نام
and misses it completely or partially, and he then  أو عن يشء منها فقضاها فيما بني صَلة،عنها
makes up for it between the Fajr prayer and the Dhuhr
 ولكن،الفجر وصَلة الظهر؛ فكأنما صَله يف يللته
prayer, it will be as if he prayed it during that night.
However, if one is used to perform Witr prayer at night, ،إذا اكن يوتر يف الليل؛ فإنه إذا قضاه يف انلهار ال يوتر
he must not perform it during the day in case he makes  فإذا اكن من، أي يزيده ركعة،ولكنه يشفع الوتر
up for what he missed at night. Rather, he should add
another Rak‘ah (unit of prayer) to the Witr. In other  وإذا اكن،اعدته أن يوتر بثَلث ركعات فليقض أربعة
ا
words, if he usually prays three Rak‘ahs as Witr, then  وإذا اكن من،من اعدته أن يوتر خبمس فليقض ستا
he should make it four, or if he usually prays five, then
 وديلل.اعدته أن يوتر بسبع فليقض ثماين وهكذا
let him make it six, and so on. The evidence for this is
the Hadith of ‘Aa’ishah, may Allah be pleased with her, صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- ذلك حديث اعئشة
who related that the Prophet, may Allah's peace and  اكن إذا غلبه نوم أو وجع من الليل؛-اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, when he was overcome by
sleep or pain during the night, would pray twelve  وينبه ىلع أن.صىل من انلهار تنيت عرشة ركعة
Rak‘ahs during the day. It should be noted that making القضاء إنما يكون بعد رشوق الشمس وارتفاعها
up (for the missed night prayer) should be done after
.قدر رمح ئلَل يصِّل يف وقت انليه
the sun has risen and has reached the height of a
spear's length in order to avoid praying during the time
that this is forbidden.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
بن د
ُ عمر
ُ
-ريض اهلل عنه- اخلطاب
:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ما جيعله اإلنسان ىلع نفسه من صَلة وقراءة وغريها: • ِحزبه
ُ
ُ
. أثبت أجره إثباتا مثل إثباته عند قراءته هل من الليل: أي: • كتب هل كأنما قرأه من الليل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

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

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عَلن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5443( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ََْ
َ
ُ
اء َس ْب سن َ
ُ
ني،
ن
م ُروا أوالدكم بالصالة ِ وهم أب
عِ ِ ِ
َ
َْ ُ َ ْ
َ ُ ََُْ
ْ ُ ُْ
رش ،وف ِّرقوا بينه ْم
ِ
واَضبوهم عليها ،وهم أبناء ع ٍ
َ َ
جعِ
يف المضا ِ

 .949احلديث:

Command your children to pray when they
are seven years old, and beat them for (not
offering) it when they are ten, and separate
them in beds.
**

949. Hadith:

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده -ريض اهلل

`Amr ibn Shu`ayb reported from his father, from his
grandfather, may Allah be pleased with him, that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "Command your children to pray
when they are seven years old, and beat them for (not
offering) it when they are ten, and separate them in
beds." Abu Thurayyah Sabrah ibn Ma`bad al-Juhani,
may Allah be pleased with him, reported that the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "Teach the child to pray at the age
of seven and beat him for it at the age of ten." In the
wording of Abu Daawood: "Order the child to pray when
he reaches seven years old".

عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
َ
َ
اء َسبْع سن َ
أوالدكم بالصَل ِة وهم أ ْب َن ُ
ني،
« ُم ُروا
ِ ِ ِ
ََْ ُ َ ْ
َ ُ َْ
ْ ُ ُ ْ
رش ،وف ِّرقوا بَين ُه ْم يف
وارضبوهم عليها ،وهم أبناء ع ٍ
ِ
َ َ
اج ِع» .وعن أيب ثرية سربة بن معبد اجلهين -
المض ِ
ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ
وسلمَ « :-علِّ ُموا د
يب دَ
الص ََل َة ل َسبْع سن َ
وارض ُب ُ
الص د
وه
،
ني
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ْ
د
َ
ُُ
الص د
يب
عليها ابن ع ِ
رش ِس ِنني» .ولفظ أيب داود« :مروا ِ
بالصَلة إذا بَلَ َغ َسبْ َع سن َ
ني».
ِ
ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

علموا أوالدكم ذكورا وإناثا الصَلة وأمروهم إذا Teach your children, boys and girls, how to pray, and
order them to pray when they reach seven years old,
أتموا سبع سنني ،وارضبوهم ىلع أدائها إذا امتنعوا beat them for not praying when they reach ten years
old, and separate them in beds.
عند عرش سنني ،وفرقوا بينهم يف الفراش.
**

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

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أوالدكم  :مجع ودل ،ويطلق ىلع اذلكر واألنىث.
• املضاجع  :مجع مضجع ،وهو فراش انلوم.

فوائد احلديث:
 .1جيب ىلع األويلاء من آباء وغريهم أمر أوالدهم بالصَلة ،وتعليمهم أحاكمها وأعماهلا ورشوطها وتعويدهم ىلع القيام بها إذا بلغوا سبع سنني،
وقبل ذلك مستحب ،وإذا أتموا العرش سنني ولم يصلوا جاز تأديبهم ىلع تركها ولو بالرضب.
 .2أول ما يعلم الطفل بعد اتلوحيد من األمور العملية يف اإلسَلم الصَلة.

 .3الرضب وسيلة تربوية ،وخباصة إذا ترتب عليه منفعة أو دفع مفسدة ،وينبِغ أن يكون رضب تأديب غري مربح ،وأن جيتنب الوجه وأال
يتجاوز  10رضبات.
 .4أن صَلة الصيب بعد ما عقل صحيحة.

 .5ىلع اآلباء صيانة أوالدهم مما قد يثري الفتنة يف نفوسهم ،وخاصة يف دور املراهقة؛ حيث يتأكد ىلع األب أن يبني حرمة كشف العورة ،وعليه أن
يفصلهم عن بعض يف املضاجع ،وإذا توفر السكن فيخصص للك ودل حجرة يستقل بها.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهَليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا –
بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسَليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)5272( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ْ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ
َ
َ َ َ َّ ُ
ِّبت قدما عب ٍد يف سبِيل اهلل فتمسه انلَّار
ما اغ

 .950احلديث:

Anyone whose feet get covered with dust in
the cause of Allah will not be touched by the
(Hell) fire.
**

950. Hadith:

عن أيب َ
عبْس عبد الرمحن بن جرب -ريض اهلل عنهAbu `Abs `Abdur-Rahman ibn Jabr, may Allah be -
pleased with him, reported that the Messenger of Allah,
قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
َْد ْ
ت قَ َد َما َعبْ ٍد يف َسبيل اهلل َفتَ َم دس ُه د
انلار».
اغرب
"Anyone whose feet get covered with dust in the cause
ِ
of Allah will not be touched by the (Hell) fire".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث :أن اذلي خيرج يف طريق يلقاتل يف The Hadith means that whoever sets out to fight in the
ْ
cause of Allah the Almighty and his feet get covered
ربت َق َد َ
فاغ َ د
ذلك
اكن
طريقه
يف
اه
م
سبيل اهلل -تعاىل-
with dust on the way, this will cause him to be saved
َ
َ
سببا يف وقايته من انلار ،ويف لفظ للبخاري":م ِن from Hell-fire. The wording of al-Bukhari narration
َْد ْ
reads: "Anyone whose feet get covered with dust in the
ت قَ َد َماه يف سبيل اهلل َح در َم ُه اهلل ىلع د
انلار".
اغرب
"cause of Allah, Allah shall forbid him the Hell-fire.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ْ
اتلخريج :أبو َعبس عبد الرمحن بن جرب -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أغربت  :أصابها الغبار

فوائد احلديث:

بانل َ
 .1البشارة للمجاهد د
جاة من انلار.
َ
َ
ُ
 .2من َعل َق الغبار يف قدميه لم ت َمسه انلار.

 .3فضيلة امليش ىلع األقدام يف الطااعت وأنها من األعمال الراحبة اليت يستوجب العبد بها رفيع ادلرجات.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :حممد
إسحاق حممد إبراهيم ،ط ،1دار السَلم1432 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري،
للمناوي ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3868( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I have not been ordered to build lofty
mosques

ما أمرت بتشييد املساجد
**

951. Hadith:

: احلديث.951

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported  قال رسول: قال،-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
ْ َ ُ ُ
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
 «ما أ ِم ْرت بِتش ِييد:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
blessings be upon him, said: "I have not been ordered
ََْ َ
َُ ْ ُد
to build lofty mosques." Ibn `Abbaas added, "You will  لزتخ ِرفنها كما زخرفت: قال ابن عباس،»املساجد
surely adorn them as the Jews and Christians did (with
.ايلهود وانلصارى
their synagogues and churches)."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The meaning of the "tashyeed" of the mosques here is  كما،املراد بتشييد املساجد هنا رفع ابلناء وتطويله
building high and lofty mosques, as Al-Baghawi said.
However, there is nothing wrong with building and  والزخرفة كما يف، واملبالغة يف زخرفته،قال ابلغوي
strengthening the mosque and perfecting its  من فعل ايلهود-ريض اهلل عنهما- الكم ابن عباس
construction in a professional way, yet without
 وأما تشييد املسجد وإحاكم بنائه بما.وانلصارى
decoration, embellishment, and adornment; so long as
it does not involve ostentation, showing off and seeking يستحكم به الصنعة من غري تزيني وتزويق وزخرفة
fame. This is supported by the Hadith of `Uthman ibn فليس بمكروه إذا لم يكن مباهاة ورياء وسمعة؛ ملا
`Affan, may Allah be pleased with him: "Whoever builds
ا
a mosque for the sake of Allah, Allah builds for him the  "من بىن هلل مسجدا بىن:يف حديث عثمان بن عفان
like of it in Paradise." The mosque of the Prophet, may صىل اهلل-  اكن مسجد انليب."اهلل هل مثله يف اجلنة
Allah's peace and blessings be upon him, was made
ُ ، وسقفه باجلريد، باللدنب-عليه وسلم
وع ُمده خشب
ِ
from adobe, its roof from palm branches, and its pillars
from palm timber. Abu Bakr, may Allah be pleased with  وملا،-ريض اهلل عنه-  ولم يزد فيه أبو بكر،انلخيل
him, did not add anything to it. When the wood and ريض- خنرت خشبه وجريده زمن عمر بن اخلطاب
palm branches began to rot during the caliphate of
`Umar ibn Al-Khattab, may Allah be pleased with him,  وملا اكن، وزاد فيه، أاعده ىلع بنائه األول،-اهلل عنه
he restored it to its original construction and added to ، زاد فيه زيادة كبرية-ريض اهلل عنه- يف عهد عثمان
it. During the caliphate of `Uthman, may Allah be
ُ ُ
pleased with him, he added a lot to it, building its walls  وجعل عمده من،وبىن جدرانه باألحجار واجلص
from stones and plaster, and making its pillars from ، فأدخل فيه ما يفيد القوة، وسقفه الساج،احلجارة
stones and its roof from oak, thus adding to it what
 ولك ما صنعه اكن من باب،وال يقتيض الزخرفة
would strengthen it, not adorn it. All what he did was for
stabilization and plastering, without embellishment and  وأما،اإلحاكم واتلجصيص من غري تزويق وزخرفة
adornment. As for the engraved stones, they were not احلجارة املنقوشة فلم يكن نقشها بأمره بل حصلت
engraved by his command; rather, they simply
happened to be engraved. Those who were not  ولم يكن عند اذلين أنكروا،هل كذلك منقوشة
pleased with his act from among the Companions had عليه من الصحابة ديلل يوجب املنع إال احلث ىلع
no evidence supporting its (engraved stone) prohibition
 وعمر يف بناء-صىل اهلل عليه وسلم- اتباع ما فعله
except the encouragement to follow the example of the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  وهذا ال يقتيض منع،املسجد من ترك الرفاهية
as well as that of `Umar, in the construction of the
.التشييد بمعىن إتقان ابلناء وال كراهته
mosque while avoiding luxuries. Yet, it does not entail
prohibition or dislike of strengthening mosques.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم املساجد:اتلصنيف
**
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العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

د
 .1قول ابن عباس :لزتخرف كما زخرفت ايلهود وانلصارى معابدهم ،هذا اإلدراج عن ابن عباس مهم ،هل حكم األخبار انلبوية؛ فإن فيه من
أنباء الغيب ،فَل يكون بالرأي ،وقد وقع هذا األمر.
د
د
ُّ
د
 .2دل ظاهر احلديث ىلع حتريم الزخرفة والزتويق يف املساجد؛ ألنه من عمل أهل الكتاب ،والتشبه بهم حمرم.

 .3زخرفة املساجد من ابلدع يف ادلين ،عَلوة ىلع ما فيه من املحاذير الرشعية ،كـ :اإلرساف يف انلفقة ،وإشغال القلوب عن اخلشوع اذلي هو
روح د
ولب العبادة.

 .4ال يدخل يف انليه عن تشييد املساجد العناية بتوسعتها وإحاكم بنائها يف لك أجزائها ،وجتهزيها بكل ما هو من مستلزمات العرص ىلع الوجه
املرشوع.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مشاكة املصابيح للتربيزي،
حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلسَليم ،بريوت1985 ،م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة
األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)10898( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Why does the menstruating woman make
up for her missed fasts but does not make
up for the missed prayers? She said: 'Are
you a Harooriyyah?' I said: 'I am not a
Harooriyyah, but I am just asking.' She
said: 'That would happen to us, so we were
ordered to make up for the fasts but were
not ordered to make up for the prayers'.

 وال تقيض الصالة؟،ما بال احلائض تقيض الصوم
، لست ِبرورية: أحرورية أنت؟ فقلت:فقالت
 فنؤمر، اكن يصيبنا ذلك: فقالت،ولكين أسأل
 وال نؤمر بقضاء الصالة،بقضاء الصوم

**

952. Hadith:

: احلديث.952

َ
ْ
ُ
-ريض اهلل عنها- سألت اعئشة
:عن ُمعاذة قالت
َ
َ
د
َ َ ُ
قيض
ِ  وال ت،قيض الصوم
ِ  «ما بال احلَائِ ِض ت:فقلت
ٌ َُ َ
د
ُ َ  ل: فقلت،ية أنت؟
ست
ور
ِ  أحر:الصَلة؟ فقالت
ِّ َ ول،حبَ ُرور دية
، اكن يُ ِصيبُ َنا ذلك: فقالت،كين أسأل
ٍ ِ ِ
َ َد
َ َُْ
َ َ َُ
َ
َ
د
.» وال نؤمر ِبقضاء الصَلة،فنؤمر بِقضاء الصوم

Mu`aadhah reported: ''I asked `A'ishah, may Allah be
pleased with her: 'Why does the menstruating woman
make up for her missed fasts but does not make up for
the missed prayers?' She said: 'Are you a
Harooriyyah?' I said: 'I am not a Harooriyyah, but I am
just asking.' She said: 'That would happen to us, so we
were ordered to make up for the fasts but were not
ordered to make up for the prayers'' '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Mu`aadhah asked `A'ishah, may Allah be pleased with  عن السبب-ريض اهلل عنها- سألت معاذة اعئشة
her, why women make up for the fasts which they miss
َ
during their menstruation but do not make up for the اذلي من أجله جعل الشارع احلائض تقىض أيام
prayers, although both fasting and praying are  وال تقىض صلواتها زمن،حيضها اليت أفطرتها
mandatory, and prayer is even greater than fasting.
 بل إن، مع اشرتاك العبادتني يف الفرضية،احليض
The deviant sect of Al-Khawaarij (also called
Harooriyyah) were known for their strict approach to  اكن عدم اتلفريق بينهما،الصَلة أعظم من الصيام
this question, and thus did not discriminate between the  هو مذهب اخلوارج املبىن ىلع الشدة،يف القضاء
two acts of worship (i.e. they held that both prayer and
fasting must be made up). Therefore, `A'ishah asked  أحرورية أنت تعتقدين: فقالت هلا اعئشة،واحلرج
َُ
ِّ َ ُ
Mu`aadhah if she were such a hardliner. She replied :ش ِّد ُدون؟ فقالت
 وتشد ِدين كما ي،مثل ما يعتقدون
that she was not, but only asked to learn and seek
، ولكىن أسأل سؤال متعلم مسرتشد،لست حرورية
guidance. So `A'ishah said that when women had their
menstrual cycle during the life of the Prophet, may صىل-  اكن احليض يصيبنا زمن انليب:فقالت اعئشة
Allah's peace and blessings be upon him, they would ، وكنا نرتك الصيام والصَلة زمنه،-اهلل عليه وسلم
stop praying and fasting during menstruation, and he
would command them to make up for the fasts they  بقضاء الصوم وال-صىل اهلل عليه وسلم- فيأمرنا
missed but he did not command them to make up for  ولو اكن القضاء واجباا؛ ألمر،يأمرنا بقضاء الصَلة
the missed prayers. Had making up for prayers been
obligatory, he would have commanded it and not  كىف بامتثال أوامر: فكأنها تقول،به ولم يسكت عنه
ا
ا
remain silent about it. It is as if `A'ishah is telling her: It
.ورشدا
الشارع والوقوف عند حدوده حكمة
is sufficient as wisdom and guidance to comply with the
commands of Allah and His Messenger and abide by
the limits they set (without asking 'why?').
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َما بَال احلَائِ ِض؟  :ما شأن احلائض؟.

• احليض  :احليض يف اللغة :السيَلن .ويف الرشع :سيَلن دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها ،وقابليتها للحمل.
• تَقيض د
الصوم  :تصوم األيام اليت تركت صيامها أيام احليض.
ِ
َ َ ُ ٌ
ورية أنت؟  :استفهام املقصود منه اإلنكار.
• أحر ِ
َ
َُ
ورية  :نسبة إىل بَّلة قرب الكوفة ،اسمها " حروراء " ،خرجت منها أول فرقة من اخلوارج ىلع يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-؛ فصار
• احلر ِ
اخلوارج يعرفون باحلرورية.
• يُ ِصيبُنَا ذلك  :يصيبنا احليض.
• نُ َ
ؤمر  :يأمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• الصَلة  :الصَلة يف اللغة :ادلاعء .ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
• د
الصوم  :يف اللغة :اإلمساك عن اليشء .ويف الرشع :اإلمساك عن األكل والرشب وسائر املفطرات من طلوع الفجر اثلاين إىل غروب الشمس؛
تعبدا هلل -عز وجل-.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف ىلع ابلحث يف العلم ،وتلمس حكمة الترشيع.
ُّ
 .2اإلنكار ىلع لك من سأل سؤال تعنت وجمادلة.
 .3تبيني املعلم ملن طلبه للتعلم واالسرتشاد.
 .4اإلجابة بانلص أوىل؛ ألن اعئشة لم تتعرض للمعىن اذلي سألت عنه السائلة؛ وذلك ألن اإلجابة بانلص أقطع للمعارضة.
 .5االكتفاء بذكر ادليلل الرشيع عن ذكر احلكمة؛ ألن املؤمن يقتنع به حيث إن الرشع متضمن للحكمة بكل حال.
 .6احلائض تقىض الصيام وال تقيض الصَلة؛ ألن الصَلة تتكرر لك يوم مخس مرات؛ فيه عبادة مستمرة وحيصل من إاعدتها وقضائها مشقة
أيضا.

 .7تقرير انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته ىلع يشء من السنة.

 .8كون احلائض ال تقيض الصَلة ألجل املشقة ،من األدلة اليت تقرر القاعدة اإلسَلمية العامة ،ويه( :املشقة جتلب اتليسري).

 .9أن ترك األمر باليشء مع وجود مقتضيه ديلل ىلع عدم وجوبه.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،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)3449( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
What is the matter with some people who
raise their eyes towards the sky during
their prayer? He went on, using a strict
language: They must refrain from that
action, or else their sights will certainly be
snatched away.

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف

 ْلنتهن: حىت قال، فاشتد قوهل يف ذلك،صالتهم
. أو تلخطفن أبصارهم،عن ذلك

**

953. Hadith:

: احلديث.953

-  قال انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
ْ
 «ما بَال أق َوام يَرفعون:-صىل اهلل عليه وسلم
ْ د
ارهم إىل د
َ أبْ َص
 فاش َتد قوهل يف،»السماء يف َصَلتهم
َ ْ َ
ْ َ
 أو ُتلخ َطف دن، «يلَنتَ ُه دن عن ذلك: حىت قال،ذلك
ُ أبْ َص
.»ارهم

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘What is the matter with
some people who raise their eyes towards the sky
during their prayer?’ He went on, using a strict
language: ‘They must refrain from that action, or else
their sights will certainly be snatched away”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith teaches us how the praying person should يفيد هذا احلديث إىل ما ينبِغ أن يكون عليه
be in his prayer, namely, he should be in a state of
ِّ
ومن
،واخلشوع
السكينة
لزوم
من
صَلته
يف
املصِّل
tranquility and submissiveness. Among the signs of the
submissiveness of the heart is the body organs being عَلمات خشوع القلب سكون اجلوارح؛ وذللك
د
 د-صىل اهلل عليه وسلم- حذر انليب
tranquil. For this reason, the Prophet, may Allah's
َ أمته من
العبث يف
peace and blessings be upon him, warned his nation
َُ ْ
َ
against engaging in useless acts during the prayer, الصَلة ورفع ابلرص فيها إىل السماء؛ ألنه أمر مناف
ِّ
د
َ ألدب الصَلة
املصِّل يُنايج د
such as raising one's eyes toward the sky. This is -تعاىل- ربه
ومقامها؛ فإن
something that is contrary to the etiquette and status of
َ
the prayer, because during prayer, the person is  فرفع ابلرص يف هذا املقام إساءة،َ وهو جتاهه يف قِبلته،
communicating privately with his Lord who is before -صىل اهلل عليه وسلم- أدب مع اهلل؛ ذللك بالغ انليب
د
him in the direction of Qiblah. So, raising one's eyes is
 وحذر هؤالء اذلين يرفعون،يف اإلنذار والوعيد
considered an act of impoliteness with Allah. Hence,
د
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon أبصارهم إىل السماء أثناء الصَلة بأنهم إما أن ينتهوا
ُ ْ أو ستُخطف أب، ويمتنعوا من فعله،عن ذلك
him, stressed this point with a firm and stern warning. ،صارهم
He warned such people from raising their eyes towards
ََ
the sky while praying, stating that they would either وتؤخذ بَّسعة؛ حبيث ال يشعرون إال وقد فقدوا نِعمة
َ
refrain from doing so, or their eyesight would be
.ابلرص؛ جزاء هلم ىلع استهانتهم بشأن الصَلة
snatched away, in such a way that they would suddenly
lose the blessing of eyesight as a result of their
negligence and disrespect of the prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أخطاء املصلني:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

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

فوائد احلديث:

المخالف؛ ألن املقصود بيان ِّ
ُ .1حسن دعوة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبيان احلق؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يَكشف عن ُ
احلق وقد
حصل؛ وألن فيه َس ا
رتا ىلع املخالف وأدىع للقبول.
د
 .2د
انليه األكيد ،والوعيد الشديد ىلع من رفع بَرصه إىل السماء يف الصَلة.
ُ
 .3اخلُشوع هو ُّ
وروحها ،ويكون بالقلب واجلوارح ،واذلي يرفع برصه إىل السماء ،وجييل نظره هاهنا ،وهاهنا ،لم خيشع قلبه وال
لب الصَلة
جوارحه.
ُ ِّ
َ
ِ .4عظم شأن الصَلة ،وأنه جيب ىلع المصِّل أن يكون فيها ىلع كمال األدب مع اهلل -عز وجل-.
ْ َ
كار ىلع من يرفع رأسه إىل د
السماء يف الصَلة.
 .5وجوب اإلن
د
 .6بيان قدرة اهلل؛ ألن ما هدد به انليب -عليه الصَلة والسَلم -ممكن الوقوع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يونس بن ابلهويت احلنبِّل ،انلارش :دار الكتب العلمية .توضيح األحاكم رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسَلم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح
ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة:
األوىل 1427ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)10883( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
What is between the east and the west is
Qiblah

ما بني املرشق واملغرب قبلة
**

954. Hadith:

: احلديث.954

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َْ
reported: “The Messenger of Allah, may Allah’s peace
ْ َ
َْ
والمغ ِرب
رشق
ِ  «ما بني الم:-صىل اهلل عليه وسلم
and blessings be upon him, said: ‘What is between the
ْ
».ِقبلة
east and the west is Qiblah.’”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ الم ْرشق
َ  "ما بَ ْني:معىن حديث
In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and والم ْغرب قِبْلة" هذا
ِ
ِ
blessings be upon him, clarifies that the direction
ِ  أن ما بني-صىل اهلل عليه وسلم- بيان منه
between the east and west is a Qiblah for the جهة
ْ
َ
performers of prayer. This statement was addressed to  وهذا خطاب ألهل،المرشق واملغرب ِقبلة للمصلني
the inhabitants of Madinah and those who lie in the
املدينة ومن وافقهم يف اجلهة؛ ألنهم يقعون شمايل
same direction. As Madinah lies to the north of the
ِّ
Ka`bah, its people and those who live parallel to them  فالقبلة بالنسبة ألهل املدينة ومن حاذاهم،الكعبة
in the Levant, as well as those who are based in the  وأهل جهة الشمال يستقبلون ما بني،من أهل الشام
northern direction, face the Qiblah between the east
and the west, i.e. they turn southwards, where the  يعين تكون وجهتهم إىل اجلنوب،املرشق واملغرب
Ka`bah is situated. On the other hand, the people of  وايلمن وما واالها من جهة اجلنوب،حيث الكعبة
Yemen, and other parallel places to the south, face the
 أما أهل،يتوجهون إىل الشمال بني املرشق واملغرب
Qiblah northwards, between the east and the west. As
ِّ
for the people living in the east or the west, their Qiblah املرشق واملغرب فتكون القبلة بالنسبة هلم ما بني
lies between the north and the south. There are four :الشمال واجلنوب؛ ألن اجلهات األصلية أربع
ِ
fundamental directions: north, south, east, and west. If
د
a praying person is in a place to the east or west of the  فإذا اكن املصِّل عن، الغرب، الرشق، اجلنوب،الشمال
ا
ا
Ka`bah, his Qiblah lies between the north and the الكعبة رشقا أو غربا اكنت قبلته ما بني الشمال
ا
ا
south. Likewise, if he is based to the north or south of
اكنت
جنوبا
أو
شماال
 وإذا اكن عن الكعبة،واجلنوب
the Ka`bah, his Qiblah exists between the east and the
west. This is how Allah, the Almighty, makes things  وهذا من تيسري اهلل. قبلته ما بني املرشق واملغرب
easy for His slaves. If He had enjoined them to face the
تعاىل ىلع عباده؛ ألنه لو طلب منهم أن يستقبلوا عني
exact place of the Ka`bah, no one would have been
د
able to offer a valid prayer. Indeed, if a person, who is  فاالحنراف،الكعبة مطلقا ما صحت صَلة أحد
َ اليسري عن القبلة يف
distant from the Ka`bah and cannot see it, swerves a حق َب ُعد عنها ولم يَرها غري
little bit from its direction, his prayer remains valid,
َ
َْ
َ
unless he gives his back to the Ka`bah or keeps it to مؤثر ما لم يستدبر الكعبة أو جيعلها ىلع جنبه فَل
the side, in which case his prayer would be invalid, for
.تصح يف هذه احلال
he is not facing the Qiblah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وابن ماجه ومالك:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

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

ْ
ْ
ُ ْ َ ُّ
ُ
َ ُ َ
َ ِّ ْ َ َ
ُ
استقبال القبْلة أو اجلهة ٌ
رشط لصحة الصَلة ،قال تعاىل ( :ف َول َوج َهك ش ْط َر ال َم ْس ِج ِد احل َ َرامِ َو َحيْث َما كنتُ ْم ف َولوا ُو ُجوهك ْم ش ْط َر ُه)
 .1أن
ِ
ِ
ُ ْ
َ
َ
[ابلقرة ،]144 :وهذا عند القدرة ىلع االستقبال ،أما عند العجز فيسقط االستقبال.
ُ ُّ
ٌ
َ
ٌَ د
د
د
ُ
 .2أن الواجب ىلع من لم يشاهد الكعبة استقبال اجلهة ،فاحلديث يدل ىلع أن ما بني اجلهتني قبلة ،وأن اجلهة اكفية يف االستقبال ،أما مع مشاهدة
َ
الكعبة فالواجب إصابة عينها.
د
 .3تيسري الرشيعة اإلسَلمية ورفع احلَرج عن ُ
امتدت جهة ال ِقبلة عند ُ
ابلعد عن ُمعاينة الكعبة.
الملكفني ،حيث
ِ
ُ
ُد َ
َ
هدم مسجدا قائما اعمرا مع احنراف يَسري يُعىف عنه ،فإن
 .4أنه ال يلزم اإلنسان أن يتلكف بطلب مسامتة ال ِقبلة ،حىت إن بعض انلاس ربما ي ِ
هذا ال جيوز.
 .5أن خطابات الرشع قد تكون اعمة ،وقد تكون خاصة ،ويعني ذلك احلال والقرائن واملَلبسات ،فيعلم بهذا أن خطاب هذا احلديث ال
يصلح إال ألهل املدينة ومن اكن مثلهم ممن قبلته اجلنوب ،وبالعكس كأهل ايلمن اذلين قبلتهم الشمال ،وأما من اكنت القبلة يف حقه الرشق
والغرب تكون جهة القبلة يف حقهم :ما بني الشمال واجلنوب.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح،
تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسَليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .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:
د
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلَلل 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 اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10642( :

357

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
It is not befitting for a Muslim who has
anything concerning which a will should be
made, to abide for two nights without
having his will with him.

ما حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت
ْللتني إال ووصيته مكتوبة عنده

**

955. Hadith:

: احلديث.955

ا
Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him,  «ما: مرفواع-ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر

reported that the Messenger of Allah, may Allah's
حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال
peace and blessings be upon him, said: "It is not
befitting for a Muslim who has anything concerning  «ما: قال ابن عمر: زاد مسلم.»ووصيته مكتوبة عنده
which a will should be made, to abide for two nights صىل اهلل عليه- مرت يلع يللة منذ سمعت رسول اهلل
without having his will with him." Imam Muslim added
.» إال وعندي وصييت، يقول ذلك-وسلم
that Ibn Umar said: "Not one night passed by me since
I heard the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, mention this, except that I had
a written will with me''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

It is not correct or proper for someone who possesses ليس من احلق والصواب واحلزم ملن عنده يشء يريد
something to be bequeathed or clarified, to neglect it for
a long time. Rather, one should record and write it as  أن يهمله حىت تمىض عليه املدة،أن يويص به ويبينه
soon as possible. The longest period of time permitted  واغية ما يسامح،الطويلة؛ بل يبادر إىل كتابته وبيانه
for someone not to write a will, is one or two nights. That
 وذلا فإن ابن عمر ريض اهلل.فيه الليلة والليلتان
is why Ibn Umar, may Allah be pleased with him, after
hearing this prophetic advice used to check his will  اكن- بعد أن سمع هذه انلصيحة انلبوية-عنهما
every night. He did so as to adhere to Prophet's  وبيانا، امتثاال ألمر الشارع،يتعاهد وصيته لك يللة
command and state the rights. A will is of two types. 1.
Recommended will that one writes regarding voluntary  وهو ما اكن، مستحب: والوصية قسمان.للحق
deeds and acts of worship. 2. Obligatory will that one  وهو ما اكن يف احلقوق، وواجب،للتطواعت والقربات
makes regarding the mandatory rights, which have no
 اليت ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته ألن "ما،الواجبة
proofs to confirm them after one's death. This is based
on the juristic rule that what is required for the fulfillment  وذكر ابن دقيق،" فهو واجب، ال يتم الواجب إال به
of an obligation is obligatory. Ibn Daqeeq-ul-`Eed
.العيد أن هذا احلديث حممول ىلع انلوع الواجب
stated that this Hadith addresses the obligatory types
of will.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > الوصية:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. ليس حق شخص: • ما حق امريء

. وصف خرج خمرج الغالب أو ذكر للتهييج تلقع املبادرة المتثال األمر: • مسلم
. ويه ما خيصه، أو ما ال يتمول اكحلقوق واملختصات، سواء اكن اليشء مما يتمول اكنلقود، يملك شيئاا: • هل يشء

 أن يبيت: كأن فيه حذفا تقديره: • يبيت
. ذكر الليلتني لرفع احلرج لزتاحم أشغال املرء اليت حيتاج إىل ذكرها ففسح هل هذا القدر يلتذكر ما حيتاج إيله: • يللتني
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• وصيته  :باحلقوق الواجبة عليه.
• مكتوبة  :خبطه أو بغري خطه.

• قال ابن عمر  :قائل"قال ابن عمر" سالم راوي احلديث عنه.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الوصية وعليها إمجاع العلماء ،وعمدة اإلمجاع الكتاب والسنة.
 .2أن الوصية قسمان :أ -مستحب ب -وواجب .وهذا احلديث حممول ىلع انلوع الواجب.
ُّ ا
ا
 .3مرشوعية املبادرة إيلها ،بيانا هلا ،وامتثاال ألمر الشارع فيها ،واستعدادا للموت ،وتبرصا بها وبمرصفها ،قبل أن يشغله عنها شاغل.
ا
 .4أن الكتابة املعروفة تكىف إلثبات الوصية والعمل بها ،ألنه لم يذكر شهودا هلا ،واخلط إذا عرف ،بينة ووثيقة قوية.
 .5فضل ابن عمر ريض اهلل عنه ،ومبادرته إىل فعل اخلري ،واتباع الشارع احلكيم.
 .6قال ابن دقيق العيد :والرتخيص يف الليلتني واثلَلث دفع للحرج والعَّس.
 .7أن األشياء املهمة ينبِغ أن تضبط بالكتابة ألنها أثبت من الضبط باحلفظ ألنه خيون اغبلا.
 .8انلدب إىل اتلأهب للموت واالحرتاز قبل الفوت ،ألن اإلنسان ال يدري مىت يفجأه املوت.
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 العَلم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن
حَلق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5831( :
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َ َ َّ َ َ ُ َ َ
َ َ ْ ُ ُ
ار حىت ظننت أنه
ِّبيل ي ِ
ما زال ِ
ج ِ
يين باجل ِ
وص ِ
َ ُ
سيورثه

 .956احلديث:

Jibreel kept enjoining the good treatment
of the neighbor to the extent that I thought
he would include the neighbor as an heir.
**

956. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ,-وعبد اهلل بن عمر`A'ishah, may Allah be pleased with her, and `Abdullah -
ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them,
ريض اهلل عنهما -قاال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
وسلم « :-ما زال جربيل يوصيين باجلار ،حىت ظننت and blessings be upon him, said: 'Jibreel kept enjoining
ِّ
the good treatment of the neighbor to the extent that I
سيورثه».
أنه
thought he would include the neighbor as an heir'' '.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ما زال جربيل يوصيين باالعتناء باجلار ،حىت ظننت Jibreel (Gabriel) continuously urges me to take care of
the neighbor until I thought that he would come with
أنه سيزنل الويح اذلي يأيت به جربيل بتوريث اجلارdivine revelation instructing that the neighbor be among .
the heirs (who receive a share of inheritance).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > الصلح وأحاكم اجلوار
راوي احلديث :متفق عليه من حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-ورواه مسلم من حديث اعئشة -ريض اهلل عنها-.
**

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

معاين املفردات:

• يوصيين باجلار  :أي :باالعتناء به.

• ظننت أنه سيورثه  :اعتقدت وترقبت أن يأتيين وجيعل اجلوار سببا لإلرث.

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

املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4965( :
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َ ُّ َ َ َّ
ََ
َ َّ ْ ُ
ما صليت خلف إمام قط أخف صالة ،وال أت َّم

I have never prayed behind an imam who
was more brief and more perfect in prayer
than the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him.

صالة من انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-

 .957احلديث:

**

957. Hadith:

ا
ََ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
َ َ َد
reported: "I have never prayed behind an imam who
ََ
َصلديْ ُ
ت خلف إمام ق ُّط أخف صَلة ،وال أت دم صَلة
was more brief and more perfect in prayer than the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him".

من انليب -صىل اهلل عليه وسلم.»-

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر باتليسري The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, used to command people to adopt facilitation, and
ويدعو إيله بالقول والفعل ،ومن اتليسري اتلخفيف he used to invite them to that by words and actions. An
يف الصَلة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال aspect of facilitation is shortening the prayer while, at
the same time, giving the act of worship its due right of
واتلمام ،فينيف أنس بن مالك أن يكون صىل خلف
completion and perfection. Anas ibn Maalik stated that
أي إمام من األئمة إال واكنت صَلته خلف اإلمام he never prayed behind an imam whose prayer was
األعظم -صىل اهلل عليه وسلم -أخف ،حبيث ال يشق shorter than that of the great Imam, Muhammad, may
Allah's peace and blessings be upon him, due to his
ىلع املأمومني ،فيخرجون منها وهم فيها راغبون .وال making things easier for those praying behind him so
َ
أت دم من صَلته ،فقد اكن يأيت بها -صىل اهلل عليه that they would not leave the prayer while wishing to
complete it. At the same time, no prayer was more
وسلم -اكملة ،فَل خيل بها ،بل يكملها باملحافظة
perfect than that of the Prophet, may Allah's peace and
ىلع واجباتها ومستحباتها ،وهذا من آثار بركته -صىل blessings be upon him, who used to perform it in the
most perfect and complete manner, without neglecting
اهلل عليه وسلم-.
any part; rather, he would perfect it by performing what
is obligatory and what is recommended, and this was
from the effects of his blessing, may Allah's peace and
blessings be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• ُّ
قط  :فقط ،وهو ظرف الستغراق ما مىض من الزمان.
َ
َ َ د
َ
• أخف صَلة ،وال أت دم  :مجع فيها بني اتلخفيف واإلتمام والكمال ،أي صَلة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خفيفة بَل نقص.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية أن يأيت اإلمام بالصَلة خفيفة ،حىت ال يشق ىلع املصلني ،وتامة حىت ال ينقص من ثوابها يشء ،فإتمامها يكون باإلتيان بواجباتها
ومستحباتها ،وختفيفها يكون بعدم اإلطالة الزائدة اليت تشق.

 .2من صىل بانلاس كصَلة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو خمفف وإن ثقل ذلك ىلع بعض انلاس.
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 .3أن صَلة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكمل صَلة؛ فليحرص املصِّل ىلع أن جيعل صَلته مثل صَلته -عليه الصَلة والسَلم-؛ يلحظى
باالقتداء ،ويفوز بعظيم األجر.

 .4حسن صَلة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ جلمعه بني اتلخفيف والكمال.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)5381( :
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َ َ َ َْ َ
ُ
ُ ْ ُ
ْ
زنال ِن،
ما مِن يومٍ يصبِح ال ِع
باد في ِه إال ملاك ِن ي ِ
َ َ
ُ
ُ َ ْ ُْ
ُ َ َ ُ َُ
فيقول أحدهما :الله َّم أع ِط من ِفقا خلفا ،ويقول
ََ
َ
ُ َّ َ ْ ُ ْ
اآلخ ُر :اللهم أع ِط مم ِساك تلفا

 .958احلديث:

Every morning, two angels descend. One of
them says: “O Allah, give the one who
)spends (in the way of Allah
compensation.'' The other one says: ''O
Allah, give the one who withholds (from
spending in the way of Allah) damage”.
**

958. Hadith:

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما ِم ْن يومٍ
َ َ َ َْ َ
ُ َ ُ
ُ
ُ ْ ُ
زنال ِن ،فيقول أ َح ُده َما:
يص ِبح َال ِعباد في ِه إال ملاك ِن ي ِ
ُ د َْ
ُ
ْ ا َ َا
َ
ُ ْ
الله دم أع ِط ُمن ِفقا خلفا ،ويقول اآلخ ُر :اللهم أع ِط
ْ ا ََا
ُمم ِساك تلفا».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘Every morning, two
angels descend. One of them says: “O Allah, give the
''one who spends (in the way of Allah) compensation.
The other one says: ''O Allah, give the one who
)withholds (from spending in the way of Allah
damage''’”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ال يمر ىلع انلاس يوم إال وملاكن يزنالن ،فيقول

أحدهما :امهلل أعط من أنفق ماهل يف اخلري اكلطااعت
وىلع العيال والضيفان عوضا ،يف ادلنيا واآلخرة،

ويقول اآلخر :امهلل أهلك ابلخيل اذلي يمسك عما

أوجب اهلل عليه من بذل املال فيه هو وماهل.

Brief Explanation:
**

Every day, two angels come down. One of them prays
that Allah will give those who spend in good ways and
on their families and guests, compensation both in this
life and in the afterlife. The other angel prays that Allah
will destroy the misers, who do not spend their wealth
in the good ways that Allah prescribed.

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

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

معاين املفردات:

ا
• خلفا  :أي :عوضه خريا فيما أنفق ،وبارك هل.
ا
• تلفا  :أي :أهلك ما كزنه ومنعه عن مستحقيه.

فوائد احلديث:

 .1جواز ادلاعء للكريم بمزيد من العوض ،وأن َخيلف عليه ا
خريا مما أنفق ،وجواز ادلاعء ىلع ابلخيل بتلف ماهل اذلي خبل به ومنع إنفاقه فيما
ِ
أوجب اهلل عليه.
 .2داعء املَلئكة للمؤمنني الصاحلني املنفقني باخلري والربكة ،وأن داعءهم مستجاب.

 .3احلث ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل-.

 .4حتريم ابلخل والشح.

املصادر واملراجع:

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

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-
ميح ادلين مستو-يلع الرشبِج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .1407بهجة انلاظرين رشح رياض
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الصاحلني –سليم بن عيد اهلَليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن
عَلن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)3379( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No woman among you loses three of her
children to death except that they will
screen her from Hellfire.
**

959. Hadith:

َ َ َ ُ ِّ َ ُ
ُ ْ
ما مِنك َّن من امرأة تقدم ثالثة من الودل إال
َ
َّ
ار
ِ اكنوا حِجابا من انل

: احلديث.959

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,  جاءت: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخل ُ ْدري
ِ
reported: "A woman came to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, and
said: 'O Messenger of Allah! Men have taken the
biggest share of your company. So, kindly allocate a
day to us to come to you so you would teach us from
what Allah has taught you.' He said: 'Assemble on
such-and-such day.' They assembled and the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, came to
them and taught them from what Allah had taught him
and he then said: 'No woman among you loses three of
her children to death except that they will screen her
from Hellfire.' A woman said: 'What about two?'
Thereupon, the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: 'Even if they are two"’.

: فقالت-صىل اهلل عليه وسلم- امرأة إىل رسول اهلل
َ
ْ
 فاج َعل نلَا من، ذهب الرجال ِحبَ ِدي ِثك،يا رسول اهلل
َْ
َ د
َ َ ا
َ ِّ ُ
: قال،يوما نأ ِتيك فيه ت َعل ُمنا مما َعل َمك اهلل
نف ِسك
ْ ْ َ َ َ َ َ
ْ ْ
ُ َ
-  فأتاه دن انليب،«اجتَ ِمع َن يَ َوم كذا وكذا» فاجتَ َمع َن
َ د
ُ د
: ثم قال، ف َعل َم ُه دن مما َعل َمه اهلل-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ َ ِّ َ ُ
ُ ْ«ما من
ك دن من امرأة تقد ُم ثَلثة من الودل إال اكنوا
ِ
َ
ا
د
 واثنني؟ فقال رسول:ار» فقالت امرأة
ِ ِحجابا من انل
.» «واثنني:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

د
 شغلك عنا:-صىل اهلل عليه وسلم- قالت امرأة للنيب
َ َ
 فأصبحنا ال َند وقتا نلقاك فيه،الرجال الوقت ُكه
ُ
 ملَلزمتهم لك سائر ايلوم؛ فخ دصنا،ونسألك عن ديننا
ِّ
َ َ
،معرش النساء بيوم نلقاك فيه ُتل َعل َمنا فيه أمور ديننا
َ
 د-صىل اهلل عليه وسلم- فخصص انليب
هلن يوما
َ
 فاجتمعت النسوة يف ايلوم اذلي خ دصه،جيتمعن فيه
 فأتاهن فعلمهن مما، ُله دن-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
د
 ثم بَرشهن أنه،علمه اهلل مما حيتجن إيله من العلم
َ هن امرأة يموت هلا ثَلثة من أوالدها ذ
ليس ِمنْ د
كورا

A woman said to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him: Men have taken up all of your
time, leaving us no time to ask you about our religious
affairs, as they accompany you all day long. So, make
a special day for us as women, wherein we can meet
with you and you teach us our religion. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, thus,
made a special day for them to gather, and the women
gathered on that day. Then he came to them and taught
them the knowledge they were in need of from what
Allah had taught him. After that he gave them the glad
tidings that any woman who has three children – male
or female – that pass away, preceding her to the
Hereafter, and she is patient and anticipates the reward أو إناثا فتقدمهم لَّلار اآلخرة صابرة حمتسبة إال اكن
from Allah, her calamity concerning them will be a انلار وإن استوجبتها
ُمصابها فيهم وقاية هلا من د
protection for her from Hellfire, even if she deserves it ْ
due to her sins. A woman then said: Even if only two  هل هلا أجر، وإن مات هلا اثنان: فقالت امرأة،بذنوبها
died, will she still have the reward of the one whose صىل- من مات هلا ثَلثة من الودل؟ فقال رسول اهلل
three children died? The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: Yes, ، وكذلك إن مات هلا اثنان من الودل:-اهلل عليه وسلم
ْ
ْ
even if only two of her children died, her reward will be
.فأج ُرها أج ُر من مات هلا ثَلثة من الودل
the same.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
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راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• فاج َعل نلَا  :أي َع ِّني نلا.
ُ َ ِّ َ َ َ
• تقد ُم ثَلثة  :أي تقدمهم لَّلفن بعد أن ماتوا.
• حجابا  :ساترا.

فوائد احلديث:

د
 .1أوالد املسلمني يف اجلنة؛ ألنه يبعد أن اهلل تعاىل يَغفر لآلباء بفضل رمحته لألبناء ،وال يرحم األبناء ،بل كتاب اهلل تعاىل ناطق بذلك ،قال تعاىل:
(واذلين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أحلقنا بهم ذريتهم)[ الطور.]21:
ََ
د
 .2البشارة باجلنة ملن فق َدت ثَلثة أو اثنني من أوالدها.
َْ
 .3ىلع قد ِر املصيبة يكون األجر.
َْ
 .4ينبِغ ىلع العالم تنبيه املتعلم ىلع أمور هو حباجتها أكرث من غريها ،فها هو رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حيث النساء ىلع الصرب عند فقد
األوالد؛ ألنهن يكرثن انلياحة ،ويظهرن اجلَزع أكرث من الرجال.
َ
 .5تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واستجابته لطلب املرأة وحرصه ىلع تعليم النساء ما خي ُصهن من األمور.
 .6تعليم املرأة ما ينفعها مرشوع ،برشط عدم اخللوةُ ،
وابلعد عن أسباب الفتنة.
 .7جواز ختصيص يوم تلعليم النساء.

 .8رغبة نساء الصحابة -ريض اهلل عنهن -وحرصهن ألخذ العلم.
 .9حق املرأة يف العلم ،فإنها ُملكفة رشاع ،والعلم واجب عليها يلصلح به أمر دينها ،ودنياها وتكون عضوا صاحلا ونافعا يف املجتمع.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
الطبعة :األوىل 1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
رشح رياض الصاحلني،
1422ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عَلن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري،
انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)8871( :
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No one dies and the mourner gets up and
!says: Alas, for the mountain among men
Alas, for the chief among men! or the like
except that he is left in charge of two angels
who hit him on the chest saying: Were you
?really like that

ِّ
ما من ميت يموت فيقوم باك ِيهم فيقول:
َََ
ِّ َ
َ ََ
َ ِّ َ
واجباله ،واسيداه ،أو حنو ذلك إال ُولك به ملاكن
ُ
ََْ
يله َزان ِه :أهكذا كنت؟

 .960احلديث:

**

960. Hadith:

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

درجة احلديث :حسن.

Abu Musa, may Allah be pleased with him, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "No one dies and the mourner gets up and
says: Alas, for the mountain among men! Alas, for the
chief among men! or the like, except that he is left in
charge of two angels who hit him on the chest saying:
?"Were you really like that
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

َ
أن املسلم إذا مات ،وقام أحد يبيك عليه مع نوح

وصياح بأن هذا امليت بالنسبة هل أو هلا اكجلبل تأوي

إيله عند الشدائد ،وأنه اكن هل سندا وملجأ ،أو حنو

ذلك؛ إال جاء ملاكن للميت يدفعانه يف صدره

ويسأالنه سؤال املتهكم :هل أنت كما قيل؟

Brief Explanation:
**

When the Muslim dies and someone cries over him and
starts wailing and claiming that this dead person was to
him like a mountain that he resorted to in times of
hardship and a support and refuge for him and the like
of that, two angels will come and poke him in his chest
and ask him scornfully: Are you really what they said
?you are

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
د
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َ
واجبَ ُ
َله  :أي أن انلاحئة تشبه امليت باجلبل بالنسبة هلا.
َ
• َ
بالسيد هنا :د
واسيِّ َداه  :املراد ِّ
وامللجأ.
السند
ْ
• يَل َه َزانِه  :ادلفع ِجبَ ْمع ايلَد يف الصدر ،أي ويده جمموعة مضمومة.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن انلددب وانلياحة ىلع امليت ،وأن ذلك مما يسبب هل األذى.
املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)8917( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
There is no day on which Allah sets free
more of His slaves from Fire than the Day
of `Arafah. He verily draws near, then He
boasts about them before the angels saying:
"What do these people want"?

ما من يوم أكِث من أن يعتق اهلل فيه عبدا من
انلار من يوم عرفة

**

961. Hadith:

: احلديث.961

ا
 «ما ِمن يومٍ أكرث: مرفواع-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ْ
ا
ُ أن ُي ْعت َق
، ِمن يومِ عرفة،انلار
اهلل فيه عبدا ِمن
ِمن
ِ
ِ
َ
د
ُ
 ما أراد: فيقول، ثم يبايه بهم املَلئكة،وإنه يلدنو

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "There is no day on which Allah sets free
more of His slaves from Fire than the Day of `Arafah.
He verily draws near, then He boasts about them before
the angels saying: What do these people want"?

.»هؤالء؟

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

ِّ َ ُ
ليس يوم من األيام أكرث من يوم عرفة يف أن خيلص
ِّ
 يقرب-سبحانه-  وإنه،وينِج اهلل من يشاء من انلار
ً
من عباده احلجيج ُق ا
 ويبايه بهم،حقيقيا
ربا
ُ ،املَلئكة
ويظهر ىلع املَلئكة فضل احل ُ دجاج

There is no day on which Allah sets free more of His
slaves from Fire than the Day of `Arafah. In other
words, Allah the Almighty releases and saves from Fire
whomever He wills on this day more than any other day.
Allah the Almighty truly gets close to His slaves and
boasts about them before the angels, showing the
angels the virtue and honor of the pilgrims. Ahluls-  وأهل السنة واجلماعة يعتقدون أن اهلل عز،ورشفهم
Sunnah Wal-Jama`ah believe that Allah, Glorified and وجل قريب من عباده حقيقة كما يليق جبَلهل
Exalted be He, is truly Near to His slaves in a way that
 وهو،وعظمته
ٍ
befits His majesty and grandeur. Allah is above His  وأنه، بائن من خلقه،مستو ىلع عرشه
Throne and separate from His creation, and He truly  ما: فيقول،. ويدنو منهم حقيقة،يتقرب إيلهم حقيقة
gets close to them. "Allah asks the angels what these
 أي يشء أراد هؤالء؟ حيث تركوا:أراد هؤالء؟ أي
people want, and why they have left their families and
homelands, spent their wealth, and exhausted their ، وأتعبوا أبدانهم، ورصفوا أمواهلم،أهلهم وأوطانهم
bodies. That is to say, they only seek forgiveness, the ، واللقاء، والقرب، والرضا، ما أرادوا إال املغفرة:أي
pleasure of Allah, His closeness, and visiting His
House, and whatever they seek they will surely receive. . ودرجاتهم ىلع قدر نياتهم،وما أرادوه فهو حاصل هلم
The amount of what they receive is determined
according to their intentions.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

َُ
ُ خيلِّص
.وينَ ِِّج
: • يعتق

. يقرب: • يدنو
. يُظهر فضل احلجاج ورشفهم ىلع املَلئكة: • يبايه

:فوائد احلديث
. هذا احلديث ظاهر ادلاللة يف فضل يوم عرفة.1
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مستو ىلع عرشه ،بائن من خلقه ،وأنه يتقرب إيلهم حقيقة ،ويدنو
 .2أن اهلل -عز وجل -قريب من عباده حقيقة كما يليق جبَلهل وعظمته ،وهو
ٍ
منهم حقيقة.
 .3أن اهلل -تعاىل -يبايه باحلجيج مَلئكته ،فيجب اإليمان بذلك.

 .4إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل -ىلع ما يليق جبَلهل وعظمته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعِّل بن سلطان املَل اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
د د
السقاف دار اهلجرة الطبعة :
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م

الرقم املوحد)8288( :
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ُْ
مانهيتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا
َ َ َ
منه ما استطعتم ،فإنما أهلك اذلين من قبلكم
ُ
كِثة مسائلهم واختالفهم ىلع أنبيائهم

 .962احلديث:

Avoid what I have forbidden you from and
do as much as you can of what I have
ordered you to do. Indeed, those before you
were ruined because of their excessive
questioning and disagreeing with their
prophets.
**

962. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘Avoid what I have
forbidden you from and do as much as you can of what
I have ordered you to do. Indeed, those before you
were ruined because of their excessive questioning and
disagreeing with their prophets"’.

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما نهيتكم عنه
ُْ
فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،
َ َ َ
ُ
فإنما أهلك اذلين من قبلكم كرثة مسائلهم
واختَلفهم ىلع أنبيائهم».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

دنلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إذا نهانا The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, informed us that if he forbade
عن يشء وجب علينا اجتنابه بدون استثناء ،وإذا us from something, we must avoid it without exception,
أمرنا بيشء فعلينا أن نفعل منه ما نطيق .ثم حذرنا and if he ordered us to do something, we have to do it
as much as we can. He then warned us against being
حىت ال نكون كبعض األمم السابقة حينما أكرثوا
like some of the previous nations, who asked their
من األسئلة ىلع أنبيائهم مع خمالفتهم هلم فعاقبهم اهلل prophets excessive questions and disagreed with them,
بأنواع من اهلَلك وادلمار ،فينبِغ أن ال نكون so Allah punished them with different types of
destruction and ruin. We should therefore avoid being
مثلهم حىت ال نهلك كما هلكوا.
like them, so we will not be destroyed in the ways that
they were.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > مقاصد الرشيعة
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

د
• نهيتكم  :انليه :طلب الكف ىلع وجه االستعَلء.
• فاجتنبوه  :اتركوه.

• من قبلكم  :من األمم السابقة.
• واختَلفهم  :خمالفتهم.
• مسائلهم  :أسئلتهم.

فوائد احلديث:
 .1األمر بامتثال األوامر ،واجتناب انلوايه.
 .2انليه لم يرخص يف ارتكاب يشء منه ،واألمر قيد باالستطاعة؛ ألن الرتك مقدور والفعل حيتاج إىل قدرة ىلع إجياد الفعل املأمور به.
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 .3انليه عن كرثة السؤال ،قد قسم العلماء السؤال إىل قسمني :أحدهما :ما اكن ىلع وجه اتلعليم ملا حيتاج إيله من أمر ادلين ،فهذا مأمور به
ومن هذا انلوع أسئلة الصحابة .واثلاين :ما اكن ىلع وجه اتلعنت واتللكف وهذا هو املنيه عنه.
 .4حتذير هذه األمة من خمالفة نبيها ،كما وقع يف األمم اليت قبلها.
ا
د
د
 .5املنيه عنه يشمل القليل والكثري ،ألنه ال يتأىت اجتنابه إال باجتناب قليله وكثريه ،فمثَل :نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثريه.

 .6ترك األسباب املفضية إىل املحرم ،ألن ذلك من معىن االجتناب.
ْ
 .7اإلنسان هل استطاعة وقدرة ،لقوهلَ :
"ما استَ َطعتُ ْم" فيكون فيه رد ىلع اجلربية اذلين يقولون :إن اإلنسان ال استطاعة هل ،ألنه جمرب ىلع عمله،
حىت اإلنسان إذا د
حرك يده عند الالكم ،فيقولون حتريك ايلد ليس باستطاعته ،بل جمرب ،وال ريب أن هذا قول باطل يرتتب عليه مفاسد عظيمة.
ْ
ْ
َ ُ ُْ
د
مستحب؟ لقوهل" :فأتوا ِمنه َما استَ َطعتُ ْم".
 .8ال ينبِغ لإلنسان إذا سمع أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول :هل هو واجب أم
ا
ُ
 .9ما أمر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أو نَه عنه فإنه رشيعة ،سواء اكن ذلك يف القرآن أم لم يكن ،فيعمل بالسنة الزائدة ىلع القرآن أمرا أو
ا
نهيا.
 .10كرثة املسائل سبب للهَلك وال سيدما يف األمور اليت ال يمكن الوصول إيلها مثل مسائل الغيب كأسماء اهلل وصفاته ،وأحوال يوم القيامة،
دا
التكرث السؤال فيها فتهلك ،وتكون د
متعمقا.
متنط اعا

 .11األمم السابقة هلكوا بكرثة املسائل ،وهلكوا بكرثة االختَلف ىلع أنبيائهم.

املصادر واملراجع:

ا

-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- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ
صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف
رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يَّسي ،ط .دار اليَّس- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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The example of a miser and a generous
person is that of two men wearing two iron
cloaks covering their breasts up to their
collar bones.

مثل ابلخيل واملنفق ،كمثل رجلني عليهما
ُ َّ
جنتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما

 .963احلديث:

**

963. Hadith:

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :مثل ابلخيل
واملنفق ،كمثل رجلني عليهما ُجنتان من حديد من
ُ
َ
د
ث ِديِّهما إىل ت َرا ِقيهما ،فأما املنفق فَل ينفق إال َسبَغت
َ
َُْ
أو َوف َرت -ىلع جَّله حىت ختيف بنانه وتعفو أثره،ا
د
وأما ابلخيل فَل يريد أن ينفق شيئا إال لزقت لك

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: “The example of a miser and a
generous person is that of two men wearing two iron
cloaks covering their breasts up to their collar bones.
Whenever the generous person gives something away,
his iron cloak expands until it becomes so wide that it
will cover his fingertips and obliterate his traces. But
whenever the miser thinks of spending, every ring of
the iron cloak sticks to its place (against his body) and
he tries to expand it, but it does not expand”.

حلقة ماكنها ،فهو يوسعها فَل تتسع».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ا
رضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مثَل للبخيل The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
**

واملنفق ,وصفهما برجلني ىلع لك واحد منهما درع

يسرته ويقيه من اثلدي إىل الرتقوة -ويه العظم اذلي
يف أىلع الصدر ,-د
فأما املنفق ُكما أنفق سبغت وطالت
حىت جتر وراءه وختيف رجليه وأثر مشيه وخطواته,
ُ
د
وأما ابلخيل فكرجل ضاق عليه درعه حىت غلت
يده إىل عنقه ُكما أراد توسيعها اجتمعت ولزمت

ترقوته.

him, gave an example of the miser and the generous
person. He described them as two men, each wearing
an iron armor that covers him from the breast to the
collar bone. Whenever the generous person spends in
charity, his armor expands and increases in length until
it drags behind him and covers his feet and footprints.
As for the miser, he is like a man whose hand is tied to
his neck, and whenever he tries to wear it (i.e. the
armor), it gets more stuck to his neck and collar bone.

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

معاين املفردات:

• جنتان  :دراعن واجلنة بضم اجليم بعدها نون أي :ادلرع ،وضبطت باملوحدة أو انلون كما قاهل غري واحد ،قيل :ومما يرجح انلون أن ادلرع ال
يسىم جبة بابلاء بل انلون.
• تراقيهما  :مجع ترقوة ويه العظم ابلارز أىلع الصدر من رأس الكتف إىل العنق.
• سبغت  :امتددت وغطت.
• وفرت  :كملت ونمت.
• بنانه  :أصابعه.

• تعفو أثره  :تمحو أثر مشيه.

• لزقت لك حلقة ماكنها  :اتلصقت وضاقت عليه.
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فوائد احلديث:
 .1قيام اتلمثيل مقام ادليلل ىلع تفضيل املتصدق ىلع ابلخيل.
 .2الصدقة تكفر اخلطايا.
 .3بشارة املتصدق الكريم حبصول الربكة والعون والسرت واحلفظ من ابلَلء بعون اهلل -تعاىل-.
 .4الكريم إذا هم بالصدقة انرشح هلا صدره وطابت نفسه وعكسه ابلخيل.
املصادر واملراجع:
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .رياض الصاحلني ,تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ,حتقيق :عصام موَس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية
بقطر ,ط .1428 4بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلَليل ,دار ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف:
يلع بن سلطان حممد املَل اهلروي القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم 1422ه .تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت،
حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة 1987 – 1407 ،
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Order him to speak, seek the shade, sit
down, and complete his fast.

مروه ،فليتلكم ،وليستظل ،وْلقعد ،وْلتم صومه

 .964احلديث:

**

964. Hadith:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-قال :بينما انليب

Ibn ‘Abbas, may Allah be pleased with him, reported:
"While the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, was delivering a sermon, he saw a man
who was standing. He asked about him and was told:
'This is Abu Israa’eel. He made a vow to stand in the
sun and not sit down, to avoid the shade, to keep silent,
and to fast.' The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: 'Order him to speak, seek
the shade, sit down, and complete his fast"'.

صىل اهلل عليه وسلم -خيطب إذا هو برجل قائمفسأل عنه ،فقالوا :أبو إرسائيل نذر أن يقوم يف
الشمس وال يقعد ،وال يستظل ،وال يتلكم ،ويصوم،

فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-مروه ،فليتلكم،
وليستظل ،ويلقعد ،ويلتم صومه».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نذر هذا الصحايب ترك الالكم والطعام والرشاب وأن This Companion made a vow not to talk, eat, or drink
while he would stand in the sun without seeking shade.
يقف يف الشمس وال يستظل وهذا فيه تعذيب This is torture of the self and is quite hard on it. It is an
للنفس ومشقة عليها وهذا نذر حمرم هلذا نهاه انليب unlawful vow; therefore, the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, forbade him from
صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك ,لكن أمره أن يتمdoing so. Nevertheless, he ordered him to complete his
صومه ألنه عبادة مرشوعة  ،وعليه من نذر عبادة fast because fasting is a permissible act of worship and
مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة thus he was obliged to fulfill his vow of fasting.
Consequently, whoever makes a vow to do a
فإنه ال يلزمه فعلها.
permissible act of worship must fulfill it, whereas one is
not obliged to fulfill their vow in case it involves an
impermissible act of worship.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > األيمان وانلذور > انلذور
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

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

فوائد احلديث:
 .1من نذر عبادة مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة فإنه ال يلزمه فعلها.
 .2انلذر بالسكوت ليس قربة يف رشيعة اإلسَلم.
 .3جواز السؤال عن األحوال املستغربة قبل إنكارها.
 .4جواز اتلوكيل يف إبَلغ اجلواب أو األمر وانليه.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422لسان العرب ،البن منظور .دار صادر  -بريوت .الطبعة األوىل .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهَليل ،نرش :دار ابن
اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه
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مأل اهلل قبورهم وبيوتهم نارا ،كما شغلونا عن

May Allah fill their graves and houses with
fire, as they distracted us from the middle
prayer until the sun set.

الصالة الوسطى حىت اغبت الشمس

 .965احلديث:

**

965. Hadith:

َ
عن َيلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -أ دن د
انل د
يب -
ِ
ِ
َ َ ََْ ْ
اخلَنْ َدقَ « :م َأل اهللُ
صىل اهلل عليه وسلم  -قال يوم
ِ
د َ
ُُ َُ َ ا َ َ َ َ ُ َ
ُقبُ َ
ورهم وبيوتهم نارا ،كما شغلونا عن الصَلة
َ
د
ُْ
الوس َطى َح دىت اغبَت الشمس» .ويف لفظ ملسلم:
َ َُ َ
دَ َ ُ ْ
الوس َطى -صَلة العرص ،»-ثم
«شغلونا عن الصَلة
دَ
َصَلها بني املغرب والعشاء» .وهل عن عبد اهلل بن
ََ َ ُ ُ
رشكون رسول اهلل -صىل اهلل
مسعود قال« :حبس الم ِ
َ د ْ
دَ
َ
ُ
د
عليه وسلم -عن العرص ،حىت امحرت الشمس أو
ْ َ
اصف درت ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ََ
د َ
َ َُ َ
َلة ُ
الو ْس َطى -صَلة العرصَ ،-مأل اهلل
شغلونا عن الص
َ ا َ
َ ْ َ
َ ْ َ
ُ
َ
وقبُ َ
ارا (أو َحشا اهلل أج َواف ُهم
ورهم ن
أج َواف ُهم
ور ُهم نَ ا
َو ُقبُ َ
ارا)».
درجة احلديث :صحيح.

‘Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, said: “May Allah fill
their graves and houses with fire, as they distracted us
from the middle prayer until the sun set.” In another
”;narration: “They distracted us from the middle prayer
meaning: the ‘Asr prayer. Then he offered it between
the Maghrib and the ‘Ishaa. [Muslim] Ibn Mas‘ood, may
Allah be pleased with him, reported: “The polytheists
distracted the Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, from observing the ‘Asr
prayer till the sun became red or yellow. So the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, said: ‘May Allah fill – or stuff – their bellies
]and graves with fire.’” [Muslim

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

شغل املرشكون انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

وأصحابه -ريض اهلل عنهم -باملرابطة وحراسة املدينة
وأنفسهم عن صَلة العرص حىت اغبت الشمس ،فلم

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

Brief Explanation:
**

The polytheists kept the Messenger, may Allah’s peace
and blessings be upon him, and his Companions too
preoccupied to offer the ‘Asr prayer till sunset, as they
were garrisoned to protect Madinah against them.
Consequently, the Messenger, may Allah’s peace and
blessings be upon, invoked Allah, the Almighty, against
them, asking Him to fill their stomachs, houses, and
graves with fire as a punishment for hurting him and his
Companions and distracting them from offering the
‘Asr, which is the best prayer.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > فضل الصَلة
راوي احلديث :حديث يلع -ريض اهلل عنه :-متفق عليه .حديث ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اخلندق  :أخدود حفره الرسول صىل اهلل عليه وسلم وصحابته ،أحاط بشمايل املدينة املنورة من احلرة الرشقية إىل احلرة الغربية ،حيث اكنت
مجوع العدو حتارصه سنة مخس من اهلجرة.
َ َ
أل د ُ
اَّلل  :خرب بمعىن ادلاعء.
•م
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ُُ َُ
ورهم  :أمكنة دفنهم بعد املوت.
• قب
ُُ َ
ُ
• بيوتهم  :أمكنة سكناهم يف احلياة ،والضمري لألحزاب اذلين غزوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قريش وغريهم.
َ َ َُ َ
• ك َما شغلونا  :ألنهم منعونا بالقتال.
• د
الصَلة ُ
الو ْس َطى  :الفضىل.
• د
الصَلة  :يف اللغة :ادلاعء .يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
• صَلة العرص  :بيان للصَلة الوسطى.
ُ
َ
• ث دم َصَلها  :صَلة العرص.

• بني املغرب والعشاء  :أي :بني وقت صَلة املغرب ووقت صَلة العشاء.
َ َ َ ُْ ْ ُ َ
رشكون  :منع املرشكون بسبب القتال.
• حبس الم ِ
َ
د ْ ُ ْ ْ َد ْ
• َح دىت ْ َ
امح در ِت الشمس أو اصفرت  :شك من الراوي ،واالمحرار أشد من االصفرار؛ لقرب الشمس من الغروب.
ََ
َ َ دُ َ
َ
اَّلل ،أ ْو َحشا  :شك من الراوي ،وحشا أبلغ من َمأل؛ ألنه ملء مع تراكم وكرثة.
• مأل
َ َْ َ
ُ
• أجوافهم  :بطونهم.

فوائد احلديث:
 .1الوقت املختار للعرص ما قبل اصفرار الشمس.
 .2املراد بالصَلة الوسطى صَلة العرص ملا جاء يف الصحيحني عن يلع قال :كنا نراها الفجر حىت سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول يوم
األحزاب "شغلونا عن الصَلة الوسطى صَلة العرص".

 .3جواز ادلاعء ىلع الظالم بقدر ظلمه؛ ألنه قصاص.

 .4األوىل لَّلايع ىلع الظالم أن يبني سبب ادلاعء عليه؛ تلنتيف عنه تهمة العدوان.
 .5اهتمام انليب صىل اهلل عليه وسلم بالصَلة ،وتأثره من فوات وقتها.

 .6من ذهل عن الصَلة يف وقتها يصليها إذا ذكرها.

 .7مرشوعية قضاء الفوائت يف مجاعة.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3538( :

376

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whoever buys food, let him not sell it until
he receives it in full.

من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه

 .966احلديث:

**

966. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -عن انليب `Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him, -
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
َ
صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :من ْابتَاع طعاما فَل
peace and blessings be upon him, said: "Whoever buys
َْ َ ُ
ُ
ُْ
يَ ِبعه حىت ي َ ْستَ ْو ِفيَه» ،ويف لفظ« :حىت يق ِبضه».
food, let him not sell it until he receives it in full." Another
wording reads: "until takes possession of it".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ملا اكن قبض الطعام من متممات العقد ،ومكمَلت Because taking possession of the food is something by
which the contract is concluded and ownership is fully
ُ
امللك ،ن ِيه املشرتى عن بيع الطعام حىت يقبضه achieved, the Wise law-giver (Allah) has forbidden the
ويستوفيه ،ويكون حتت يده وترصفه ،وكذلك لك buyer from selling it until he takes possession of it and
receives it in full, i.e. becomes under his disposal.
**

سلعة غري الطعام ،ويلتحق بابليع بعض عقود اليت

تدخل يف حكمه اكإلجارة ،واهلبة ىلع عوض ،والرهن،
واحلوالة ،أما فيماعدا ابليع وما جيرى جمراه ،فيجوز

اتلرصف فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ابتاع  :اشرتى.

• طعاما  :لك مطعوم ،من مأكول ومرشوب.

• حىت يستوفيه  :بالكيل بأن يكيله ابلائع.

• حىت يقبضه  :املشرتي ،ويف القبض زيادة عن االستيفاء ألنه قد يستوفيه بالكيل وال يقبضه املشرتي بل حيبسه عنده يلنقده اثلمن مثَل.

فوائد احلديث:
 .1انلَه عن بيع الطعام وكذلك أي سلعة قبل القبض.
 .2يف لفظ [حىت يستوفيه] ما يشعر بأنه خاص بما حيتاج إىل حق توفية ،وهو املكيل واملوزون.ويف لفظ [حىت يقبض] ما يفيد عموم انليه عن
ابليع ،يف اجلزاف واملكيل ،واملوزون.

 .3جواز بيعه بعد القبض واالستيفاء.

 .4انليه ورد يف احلديث باتلرصف فيه بابليع ،ويلتحق به بعض العقود اليت تدخل حتت مسىم ابليع ،أو تكون وسيلة إيله اكإلجارة ،واهلبة ىلع
عوض ،والرهن ،واحلوالة.أما ماعدا ابليع وما جيرى جمراه ،فيجوز اتلرصف فيه ،ألنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسري ،وألنها لم تقصد للربح.

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من
الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
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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)5837( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

من ابتِّل من هذه ابلنات بَشء فأحسن إْلهن
ُ
ك َّن هل سرتا من انلار

Whoever is tried by having daughters and
he treats them kindly, they will be a screen
for him from Hellfire.
**

967. Hadith:

: احلديث.967

َ
 َد َخلَت َ َ د: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
يلع امرأة
َ َ َ َ ْ َ ََ ََ َ َ
َ َندي َشيئاا َغري ت
مرة
ِ جتد ِع
ِ  تسأل فلم،ومعها ابنتان لها
ََ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َُ د
 فأعطيتها ِإياها فقسمتها بني ابنتيها ولم،احدة
ِ و
ُ َ
ََ َ َ َ َ ُ د
َ ََ
َ
صىل-  فدخل انليب، ثم قامت فخرجت،تأكل ِمنها
ْ ََ
َ  « َم ْن ْاب ُت:خ َربتُه فقال
ِّل ِم ْن
 فأ، علينا-اهلل عليه وسلم
ِ َ
َ َ ْ َ
ْ ُ ُ د
َ
َ
ا
د
 كن هل ِسرتا ِمن،ات بِيش ٍء فأحسن إِيل ِهن
ِ هذه ابلن
د
.»انلار

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "A
woman, along with her two daughters, came to me
asking (for charity). She found that I had nothing except
one date, so I gave it to her. She divided it between her
two daughters and ate nothing herself, then she got up
and left. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, then came in, and I informed him about
this and he remarked: 'Whoever is tried by having
daughters and he treats them kindly, they will be a
screen for him from Hellfire"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A woman, along with her two daughters, entered upon
`A'ishah, may Allah be pleased with her, and asked for
charity because she was poor. `A'ishah, may Allah be
pleased with her, had nothing but one date, which she
gave to her. The woman split it in two halves, gave one
half to each of her daughters, and did not eat anything
of it. The Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, entered upon `A'ishah and she told him this
strange story. He said: "Whoever is tried by having
daughters and he treats them kindly, they will be a
screen for him from Hellfire." "Tried" here does not refer
to an affliction, rather it means "destined", as Allah, the
Almighty, says in the Quran (what means): {We will test
you with bad and good trials, and to Us you will return}
[Surat-ul-Anbiyaa: 35] So, whoever is destined to have
daughters and he is kind to them, they will act as a
screen for him from Hellfire on the Day of Judgment.
This is because the girl is weak and incapable of
earning a living, unlike the man, as Allah, the Almighty,
says in the Quran (what means): {Men are in charge of
women by [right of] what Allah has given one over the
other and what they spend [for maintenance] from their
wealth.} [Surat-un-Nisaa: 34]

 امرأة ومعها-ريض اهلل عنها- دخلت ىلع اعئشة
 فلم جتد: قالت-وذلك ألنها فقرية- ابنتان هلا تسأل

 فأعطيتها إياها: قالت،عندي إال تمرة واحدة
َ
ََ
َ َ
احدة نصف
ِ  وأعطت َو،فقسمتها بني ابنتيها نِصفني
 ولم، وأعطت األخرى نصف اتلمرة اآلخر،اتلمرة

-صىل اهلل عليه وسلم-  فدخل انليب.تأكل منها شيئا

 فقال،ىلع اعئشة فأخربته ألنها قصة غريبة عجيبة

 "من ابتِّل بيشء من:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
."هذه ابلنات فأحسن إيلهن كن هل سرتا من انلار

:" "من ابتِّل:-صىل اهلل عليه وسلم- وال يفهم من قوهل
ِّ ُ
-  كما قال اهلل، من قدر هل: لكن املراد،بلوى الرش

) (ونبلوكم بالرش واخلري فتنة وإيلنا ترجعون:-تعاىل
ِّ ُ
 يعين من قدر هل ابنتان فأحسن إيلهما.]35 :[األنبياء
ُ
ك دن هل ِسرتا من د
-  يعين أن اهلل،انلار يوم القيامة
د
حيجبُه عن انلار بِ ِإحسانه إىل ابلنات؛ ألن
ِ -تعاىل
َ َ
ُّ
 واذلي،ابلنت ضعيفة ال تستطيع اتلكسب
ِ
 (الرجال:-تعاىل-  قال اهلل،يكتسب هو الرجل
قوامون ىلع النساء بما فضل اهلل بعضهم ىلع بعض

.]34 :وبما أنفقوا من أمواهلم) [النساء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > فقه األخَلق > األخَلق احلميدة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري.

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

معاين املفردات:

َ َ
ا
• ت ْسأل  :تطلب ماال عن حاجة.
ُْ َ ْ
ِّل  :اختُ ِرب.
• ابت ِ
َ
• بِيش ٍء  :أي بيشء من أحوال ابلنات ،سماه ابتَلء ألن بعض انلاس ال حيبون حتمل أمرهن.
َ ا َ
ْا
ووقايَة.
• ِسرتا ِ :حجابا ِ

فوائد احلديث:

َ
ُ
وأنَده ب َفضل ذلك ُحي َ
جب عن انلدار وحتَ ُّط عنه اخلطايا.
 .1فضل راعية ابلنات
ِ
َ
ا
 .2استحباب د
يسريا.
يقدر عليه اإلنسان ولو اكن
اتلصدق بِما ِ
د َ
ِ .3ش َدة ع ْطف األبوين ىلع أبنَائِ ِهما.
ُ
ِ .4ر َاعية ابلنات سبب يف رمحة اهلل ،وإن ك َدن موضع كراهة عند بعض انلاس.
د
 .5جواز ذكر املعروف واتلحدث بنعمة اهلل إن لم يكن ىلع وجه الفخر والرياء وال ِمنة.
 .6بيان حال بيوتات رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأن رزقه اكن كفافا.

 .7بيان فضل اإليثار وأنه من سمات املؤمنني؛ فقد آثرت اعئشة تلك املرأة وابنتيها ىلع نفسها ،وهذا يدل ىلع سخائها وكرمها مع شدة حاجتها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عَلن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،صورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3358( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever keeps a horse in the cause of
Allah, out of faith in Allah and believing in
His promise, its food, water, dung, and
urine will definitely be added to his scale on
the Day of Resurrection.

، إيمانا باهلل،من احتبس فرسا يف سبيل اهلل
َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َّ َ
 فإِن ِشبعه ورِيه وروثه وبوهل،وتصديقا بوعده
يف مْيانه يوم القيامة

: احلديث.968

**

968. Hadith:

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

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Whoever keeps a horse in the cause
of Allah, out of faith in Allah and believing in His
promise, its food, water, dung, and urine will definitely
be added to his scale on the Day of Resurrection”.

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

:املعىن اإلمجايل

ا

The Hadith talks about reward of the Muslim who keeps أفاد احلديث أن من أوقف فرسا للجهاد يف سبيل اهلل
a horse (as an endowment) for the purpose of fighting
ُ
in the cause of Allah and seeking His pleasure, so that ، وابتغاء مرضاته ليك احيارب الغزاة عليه-تعاىلا
it is used by the fighters, If a Muslim does this seeking ، وتصديقا بوعده اذلي وعد به،ابتغاء لوجه اهلل تعاىل
Allah's pleasure and believing in His promise د ُ َ د
َ :حيث قال
ْ َ (و َما ُتنْ ِف ُقوا ِم ْن
اَّلل يوف
يل
يش ٍء ِيف َس ِب
ِ
ِ
mentioned in the Qur'an, saying: {And whatever you
ْ ُ َْ
shall spend in the Cause of Allah shall be repaid unto ِإيلكم) فإن اهلل يثيبه عن لك ما يأكله أو يرشبه أو
you..} [Surat-ul-Anfaal: 60] then indeed, Allah will خيرجه من بول أو روث حىت يضعه هل يف كفة حسناته
reward him for everything it eats, drinks, and everything
it discharges like its urine and dung. Allah will add all صىل اهلل-  وعن تميم ادلاري أن انليب،يوم القيامة
ا
these things to his scale of good deeds on the Day of  ثم، "من ارتبط فرسا يف سبيل اهلل: قال-عليه وسلم
Resurrection. Tameem ad-Daari reported that the
 أخرجه ابن."اعلج علفه اكن هل بكل حبة حسنة
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
.ماجه
be upon him, said: "Anyone ties up a horse in the cause
of Allah and then undertakes to provide its fodder, he
will earn a good deed for every grain eaten from it." [Ibn
Maajah]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

د
. أي حبس وأعد فرسا للجهاد: • احتبس
ا
ا
. أي خملصا هل ممتثَل ألمره: • إيمانا باهلل

. أي اثلواب املرتب ىلع ذلك: • وتصديقا بوعده
ُ
. ما يشبع به: • ِشبَ َعه
َ
ُ ُ
. رشبُه وشبَعه: • َو ِر ديه
َ
ََْ َََُْ
ُ
. الرجيع والغائط من ادلواب: والروث،وروث
بول
ٍ
ٍ  أي ما خيرج منه من: • وروثه وبوهل
.حسنات تكون يف مزيانه يوم القيامة
 أي: • يف مزيانه
ٍ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1فضل انلفقة ىلع اخليل املوقوفة يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .2جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني.
 .3احلث ىلع ابلذل واإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .4تفضيل اخليل ىلع غريها من د
ادلواب؛ ألنه لم يأت عنه –صىل اهلل عليه وسلم -يف يشء غريها مثل هذا القول.
 .5احلض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل؛ إلعَلء ُكمة اهلل -تعاىل-.
 .6وجوب إعداد العدة إلعَلء ُكمة اهلل -تعاىل-.
 .7املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها.
 .8اجلهاد ماض إىل قيام الساعة.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عَلن الصدييق,
دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ,دار
ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه.

الرقم املوحد)6395( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
َ
َََْْ
َ ْ الع
رش األ َواخ َِر فقد
من اعتكف ميع فليعتك ِِف
ْ َّ
َُ ُْ
ُ ْ َ َُْ
ُ ُ
 وقد َرأيت ِين أسجد،أ ِريت هذه الليلة ثم أن ِسيتها
ْ
َ ُ ْ َ َ َ َ
 فاتلَ ِمسوها ِيف العرش،ِني من صبِيحتِها
ٍ ِيف ما ٍء وط
َ
َ
األواخِر

Whoever was in I`tikaaf (seclusion for
worship in a mosque) with me should stay
in I`tikaaf the last ten; for I was informed
of that night, but I was then made to forget
it. I saw myself prostrating in water and
mud in its morning. So, seek it in the last
ten.
**

969. Hadith:

: احلديث.969

ْ
 «أن رسول:-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُدري
ُ ََْ
ْ َ
رش
ِ  اكن يعت-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِ كف يف الع
َ
 فاعتكف ا.األ ْو َسط من رمضان
 حىت إذا اكنت،اعما
ِ
َُ د
ْ َََْ
َ ح َدى َو ِع ْرش
ويه الليْلة اليت خيرج من- ين
يللة ِإ
ِ
َ َصب
 من اعتكف ميع: قال-يح ِت َها من اعتاكفه
ِ
َ
ُ
ََْد
ْ َ
َ ُ
ْ َْ َ
َ
َ
َ
َ
اخر فقد أ ِريت ه ِذ ِه الليلة ثم
ِ ك ِف العرش األو
ِ ف ل يع ت
َ
َ
ْ
ُ  وقد َرأيتُين أ ْس،أُنْسيتُ َها
َ ج ُد يف َما ٍء
ني من
ط
و
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ِ ْ َ
َ ُ َْ َ َ َ َ
َ
 واتلمسوها،اخ ِر
ِ رش األو
ِ  فاتل ِمسوها ِيف الع،ص ِبيح ِتها
 َف َم َط َرت د.يف لك وتْر
ُ الس َم
 واكن املسجد،اء تلك الليلة
ِ
ٍ ِ
َ
َ َََ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
 فأبرصت عيناي رسول، فوكف املسجد،يش
ٍ ىلع ع ِر
َ  وىلع َجبْ َهته أَثَ ُر-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
الما ِء
ِِ
ْ َ َ ْ ْ ُ
ِّ َ
.»عرش ْي َن
ِ والطني من صب ِح إحدى و

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to observe I`tikaaf
(seclusion for worship in a mosque) during the ten
middle days of Ramadan. One year, while he was in
I`tikaaf on the night of the twenty-first on the morning of
which he would come out of I`tikaaf, he said: 'Whoever
was in I`tikaaf (seclusion for worship in a mosque) with
me should stay in I`tikaaf the last ten; for I was informed
of that night, but I was then made to forget it. I saw
myself prostrating in water and mud in its morning. So,
seek it in the last ten, and seek it in each of the odd
[nights].' That night, it rained, and [the roof of] the
mosque dribbled as it was made of leaf stalks of datepalms. I saw with my own eyes the signs of water and
mud on the forehead of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, in the
morning of the twenty-first [night]'’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- خيرب أبو سعيد اخل ُ ْدري
**

said that the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to perform I`tikaaf in
the middle ten days of Ramadan, in pursuit of the Night
of Decree (Laylat al-Qadr). One year, he stayed as
usual in I`tikaaf up to the night of the twenty-first (of
Ramadan). On the morning of that night, he was
supposed to end his I`tikaaf. However, he learned that
the Night of Decree would be in the last ten nights. So
he told his Companions who stayed in I`tikaaf with him
the middle ten nights to continue their I`tikaaf the last
ten nights. He also told them that Allah the Almighty
showed him the Night of Decree in his sleep, but later
made him forget which night it was. However, in that
year he saw in his sleep a sign of that night, which was
his prostration in the morning prayer on water and mud.
Allah fulfilled the vision of His Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and it rained on the
night of the twenty-first. The mosque of the Prophet,

383

 اكن يعتكف العرش األوسط-صىل اهلل عليه وسلم فاعتكف ا،من رمضان طلباا لليلة القدر
- اعما
 ويه، حىت إذا اكنت يللة إحدى وعرشين-كعادته
 َع ِلم،الليلة اليت اكن خيرج يف صبيحتها من اعتاكفه
 من: فقال ألصحابه،أن يللة القدر يف العرش األواخر
 فليواصل اعتاكفه،اعتكف ميع يف العرش الوسطى

-تعاىل-  وأخرب بأن اهلل.ويلعتكف العرش األواخر
 لكنه رأى يف املنام،أراه إياها يف املنام ثم أنساه إياها

 سجوده يف صَلة:هلا عَلمات يف تلك السنة ويه

صىل اهلل-  فصدق اهلل رؤيا نبيه.الصبح ىلع ماء وطني

 فمطرت السماء يللة إحدى وعرشين،-عليه وسلم
 مبنياا كهيئة-صىل اهلل عليه وسلم- واكن مسجده

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
العريش ،عمده من جذوع انلخل ،وسقفه من may Allah's peace and blessings be upon him, was built
like a lattice; its pillars were made of palm trunks and
َََ َ
جريدها ،فوكف املسجد من أثر املطر ،فسجد -صىل its roof made of palm stalks and fronds. Therefore, the
اهلل عليه وسلم -صبيحة إحدى وعرشين ،يف ماء roof leaked from rain, and the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, prostrated on water
وطني.
and mud in prayer on the morning of the twenty-first.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ا
• يعتكف  :يقيم يف املسجد ا
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وتفراغ لطاعته.

• يف العرش األوسط  :ما بني العارش واحلادي والعرشين من الشهر ،ولم يقل الوسطى باعتبار أن املراد :اثللث األوسط.
• اتلمسوها  :اطلبوها يف العرش األواخر اليت يتم بها الشهر.

• من صبيحتها  :يف صباح يومها ،وهو ايلوم اذلي بعد الليلة ،وهو :يوم العرشين.
َ
َ َ
• َوكف املسجد  :أي ق دطر من سقفه ،ومنه :وكف ادلمع.
ا
يت هذه الليلة ثم أُنْسيتُ َها  :معناه أُخربت بموضعها يف املنام ،ثم نسيت حلكمة د
• أُر ُ
إهلي ٍة ال أنه رآها عيانا.
ِ
ِ
• َ
العريش  :بناء من َس َعف انلخل يُ َ
رصف ىلع خشب.
ِ
َ
• َرأيتُين  :رأيت نفيس يف املنام.
ا
خمتلطا مع بعضه.
• أثر املاء والطني  :أي:

فوائد احلديث:

 .1أن اهلل -تعاىل -قد يُري عباده عَلمة حسية ىلع يللة القدر.
َ َ
َ
 .2األمر بطلب األ ْوىل واإلرشاد إىل حتصيل األفضل.

 .3جواز قول( :رمضان) بَل كراهة ،وال جيب أن يقول( :شهر رمضان).

 .4بيان ما اكن عليه مسجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف عهده.
 .5أن عمارة املساجد ليست بتشييدها وزخرفتها.

 .6األفضل مبارشة املصِّل األرض باجلبهة واألنف حال السجود.

 .7حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إدراك يللة القدر.

 .8أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب.
َ
 .9أن النسيان جائز يف حق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال نقص عليه يف ذلك ،وقد يكون يف ذلك مصلحة تتعلق بالترشيع؛ كما يف السهو يف
الصَلة ،أو باالجتهاد يف العبادة؛ كما يف هذه القصة.
د

 .10عدم العلم بزمن يللة القدر يلجتهد العباد يف حتصيلها.

 .11مرشوعية االعتاكف.

 .12اعتاكف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف العرش الوسطى قبل علمه بأنها يف العرش األواخر.

 .13أن من أهم مقاصد االعتاكف حتري يللة القدر.

 .14أن يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان.
 .15يتأكد قيام أوتار العرش األواخر.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،

384

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خَلصة 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)4459( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever takes a bath on Friday, like the
bath taken from sexual impurity, and then
goes (to the mosque) on the first hour is
like the one who offers a camel as a
sacrifice (to attain the pleasure of Allah);
and whoever goes on the second hour is
like the one who offers a cow as a sacrifice.

َ ْ
 ثم راح يف،من اغتسل يوم اجلمع ِة غسل اجلنابة
َََ ّ
 ومن راح يف،قرب بدنة
الساعة األوىل فكأنما
َّ الساعة اثلانية فكأنما
قرب بقرة

**

970. Hadith:

: احلديث.970

ُ
صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب ه َر ْيرة
ْ
 «من اغتسل يوم اجل ُ ُم َع ِة غسل: قال-عليه وسلم
ََ
 ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما د،اجلنابة
،قرب بَدنة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him said: "Whoever takes a bath on Friday, like
the bath taken from sexual impurity, and then goes (to
the mosque) on the first hour is like the one who offers
a camel as a sacrifice (to attain the pleasure of Allah);
and whoever goes on the second hour is like the one
who offers a cow as a sacrifice. Whoever goes on the
third hour is like the one who offers a horned ram as a
sacrifice. Whoever goes on the fourth hour is like the
one who offers a chicken as a sacrifice. Whoever goes
on the fifth hour is like one who offers an egg as a
sacrifice. When the Imam ascends the pulpit, the
angels come in order to listen to the Dhikr (Khutbah)”.

ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما د
 ومن،قرب بقرة
َْ د
 ومن راح،قرب كبشا
راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما
د َ َ َا
 ومن راح يف،يف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
الساعة اخلامسة فكأنما د
 فإذا خرج،قرب َبيْضة
ْ ِّ
.»اإلمام حرضت املَلئكة يستمعون اذلك َر

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  فضل االغتسال-صىل اهلل عليه وسلم- يبني انليب
him, clarifies the virtue of bathing and going early to the
Friday Prayer, and the different levels of reward for this.  فذكر، ودرجات الفضل يف ذلك،واتلبكري إىل اجلمعة
He mentioned that the one who bathes for the Friday ،أن من اغتسل يوم اجلمعة قبل اذلهاب إىل الصَلة
Prayer before going to the mosque, and is present on
 فله أجر من قرب،ثم ذهب إيلها يف الساعة األوىل
the first hour will receive the reward as the one who
ا
ا
slaughters a camel as a sacrifice for Allah. Whoever بعريا ذحبه وتصدق به تقربا إىل اهلل ومن راح بعده يف
goes on the second hour is like the one who offers a  ومن. بقرة-أي أهدى- الساعة اثلانية فكأنما قرب
cow to attain the pleasure of Allah; and he who goes on
ا
the third hour is like the one who offers a horned ram, ،راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما قرب كبشا ذا قرنني
ا
which is normally the best type of rams, as a sacrifice.  ومن راح.واغبلا يكون أفضل األكباش وأحسنها
Whoever goes on the fourth hour is like the one who
 ومن راح يف.يف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
offers a chicken; and whoever goes on the fifth hour is
like the one who offers an egg. When the Imam comes  فإذا خرج. فكأنما قرب بيضة،الساعة اخلامسة
to deliver the sermon and then lead the people in اإلمام للخطبة والصَلة؛ انرصفت املَلئكة املولكون
prayer, the angels who are in charge of writing down
the names of those who came to listen to the sermon  فمن أىت بعد،بكتابة القادمني إىل سماع اذلكر
َ
leave, so whoever comes after the angels leave, will not
. لم يكتب من املق ِّربني،انرصافهم
be written from amongst those who offer sacrifices for
Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > سنن وآداب الغسل:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اجلمعة
**
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راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اغتسل  :عمم بدنه باملاء غسَل.

• يوم اجلمعة  :نهار اجلمعة ،واملراد به هنا :ما بني طلوع الشمس إىل صَلة اجلمعة.

اذلهاب ،وهو املراد هنا ،وذلا أريد بها اذلهاب يف أول انلهار لصَلة اجلمعة ،وما
• راح  :تأيت بمعىن السري يف آخر انلهار ،كما تأيت بمعىن مطلق
ِ
يزال هذا مستعمَل يف َند واحلجاز وبعض بَلد الشام.
ُ
• الساعة  :الزمن ،واملراد بها هنا مخس مدة ما بني طلوع الشمس وخروج اإلمام يوم اجلمعة.
• قرب بدنة  :أهداها ا
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وابلدنة تطلق ىلع انلاقة واجلمل وابلقرة ،ولكنها يف اإلبل أغلب ،وهو املراد منها بهذا احلديث.
• بقرة  :ذكرا اكن أو انىث.

• كبش  :هو الواحد من ذكور الضأن.
ْ
• أق َرن  :هل قرون ،وخص األقرن؛ ألنه أكمل خلقا وأقوى اغبلا.
• دجاجة  :يقع ىلع اذلكر واألنىث ،واجلمع ِدجاج.

• خرج اإلمام  :حرض اإلمام اذلي يؤم انلاس للخطبة والصَلة.
• َ
حرضت املَلئكة  :وظيفة هؤالء املَلئكة -ويه خملوقات من نور -كتابة من حرض يوم اجلمعة.
ِّ
• اذلكر  :اخلطبة ،سميت به؛ ألنها تشتمل ىلع ذكر اهلل أو اتلذكري.

فوائد احلديث:
 .1فضل الغسل يوم اجلمعة ،وأن يكون قبل اذلهاب إىل الصَلة.
 .2فضل اتلبكري إيلها من أول سااعت انلهار.
ا
 .3الفضل املذكور يف هذا احلديث مرتتب ىلع االغتسال واتلبكري مجيعا.
 .4أن ترتيب اثلواب ،ىلع املِجء إيلها.
َ ْ
الهدي ،وكذلك ابلقرة أفضل من الشاة.
 .5أن ابلدنة أفضل من ابلقرة يف
َ ْ
 .6أن الكبش األقرن أفضل من غريه من سائر الغنم يف الهدي واألضحية.
 .7اليستهان بيشء من أعمال اخلري والرش؛ لقوهل" :من قرب بيضة".
 .8تقسيم هذه السااعت اخلمس من طلوع الشمس إىل دخول اإلمام بنسبة متساوية ،وذكر الصنعاين أن الساعة هنا ال يراد بها مقدار معني
متفق عليه.
ا
 .9القادمون يف ساعة من هذه السااعت اخلمس ،يتفاوتون يف السبق أيضا ،فيختلف فضل قربانهم باختَلف صفاته.
َ
ْ
ُ
د َ ُ
أكر َمك ْم ِعن َد اهلل أتقاكم}.
 .10مراتب انلاس يف الفضل حبسب أعماهلم {إن

 .11اهلدي اذلي يراد به النسك فيما يتعلق باحلج واإلحرام ال يكون إال من بهيمة األنعام ويه اإلبل وابلقر والغنم ،أما ادلجاجة وابليضة وغري
ذلك ،فَل جيزئ يف ذلك املقام؛ ألنه أراد يف هذا احلديث مطلق الصدقة.
 .12حضور املَلئكة صَلة اجلمعة واستماعهم للخطبة.

 .13أن املَلئكة ىلع أبواب املساجد ،يكتبون القادمني ،األول فاألول ،يف املِجء إىل صَلة اجلمعة.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)5393( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If anyone applies kohl eyeliner, then he
should apply it an odd number of times. If
 ومن، من فعل فقد أحسن،من اكتحل فليوتر
he does so, then he has done well; and if he
hasn’t, then there is no harm in that. If
 من فعل فقد، ومن استجمر فليوتر،ال فال حرج
anyone cleanses himself with stones, he
 ومن ال فال حرج،أحسن
should use an odd number. If he does so, he
has done well; but if not, there is no harm.
**

971. Hadith:

: احلديث.971

صىل اهلل-  عن انليب،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ْ
ْ
َ َاكت
 من فعل فقد،حل فليُوتِر
 «من: قال-عليه وسلم
ْ َ َ َْ
ْ
ُ
 من، ومن استجمر فليوتِر، ومن ال فَل َحرج،أح َسن
َ َ
ْ
 ومن أكل فما، ومن ال فَل َحرج،فعل فقد أح َسن
ََ
َ َ َ ْ َ ْ ََْْ َ َ
ْ ْ ْ َ ََد
فعل فقد
 من، وما الك بِ ِلسانِه فليبت ِلع،ختلل فليَل ِفظ
َْ
َ ََ
ْ
، َو َمن أىت الغائِ َط فليَ ْستَ ِرت،أح َسن ومن ال فَل َح َرج
َ
ْ َْ َ د
َْ ْ
َ َْ
ْ
،جيد ِإال أن جي َمع ك ِثيبَا من َرم ٍل فليَ ْستَدبِ ْره
ِ فإن لم
ِ
ََ َ
َ
د د
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 من فعل فقد،فإن الشيطان يلعب ِبمقا ِع ِد ب ِين آدم
ََ َ
ْ
.»أح َسن َو َم ْن ال فَل َح َر َج

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "If anyone applies kohl, then he should
apply it an odd number of times. If he does so, then he
has done well; and if he hasn’t, then there is no harm in
that. If anyone cleanses himself with stones, then he
should do so an odd number. If he does so then he has
done well; but if not, then there is no harm. If anyone
eats, he should spit out what he has removed with a
toothpick, and swallow what sticks to his tongue. If he
does so, he has done well; and if not, then there is no
harm. If anyone goes to relieve himself, then he should
conceal himself from others, and if all he can do is to
collect a heap of sand, then he should sit with his back
to it, for the devil plays with the backside of the children
of Adam. If he does so, he has done well; but if not,
there is no harm
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Hadith reported by Abu Hurayrah, may Allah be
pleased with him, contains a set of Sharee`ah approved
etiquette addressing various aspects of life. These are:
1. Using kohl. The Messenger, may Allah's peace and
blessings be upon him, instructed his followers when
applying kohl to their eyes to do so an odd number of
times. This is done by applying it one time, three times,
or five times to every eye. Applying kohl in this way is
recommended because the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "Verily, Allah is Odd
(He is one, and it is an odd number) and He loves odd
number." Therefore, if the Muslim applies kohl an odd
number of times, he has done well; and if he does not,
there will be no sin on him. This is because doing so is
only recommended, not obligatory. 2. Purification with
stones: a person is to use an odd number of stones:
one, three, or five, when purifying oneself. If cleaning is
achieved with two stones, it is recommended to use a
third one. Therefore, if the Muslim purifies oneself with
an odd number of stones, he has done well; and if he
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 هذا مجلة-ريض اهلل عنه- تضمن حديث أيب هريرة

،من اآلداب الرشعية يف أبواب من ادلين متنوعة

عليه الصَلة-  وهذا يف قوهل، االكتحال.1 :ويه
ْ
ْ
َ َاكت
 فليجعل:حل فل ُيوتِر" أي
 "من:-والسَلم
ا
َ
 أو، أو ثَلثا، واحدة: إما،ني
ٍ االكتحال فردا يف لك ع

صىل اهلل عليه-  وإنما استحب ذلك؛ لقوهل،مخسا
ُ
 ولكن "من فعل.)الوتر
ِ  (إن اهلل وتر حيب: وسلم
ْ
 من فعل اإليتار: ومن ال فَل َحرج" أي،فقد أح َسن
 ومن لم يوتر فَل إثم عليه؛،فقد أىت بالفعل احلَسن

: االستجمار.2 .ألن اإليتار مستحب ليس بواجب
ْ َ َ َْ
حلجارة
ِ  بأن جيعل امللكف ا:"ومن استجمر فليُوتِر" أي
 أو ا، أو ثَلثا، إما واحدة،اليت ي ُ ْستَنْ ََج بها َفردا
،مخسا
ْ ،فلو حصل اإلنقاء باثلانية
اس ُتحب هل أن يَستجمر
ْ
 ومن ال فَل، "من فعل فقد أح َسن: ومع ذلك.بثاثلة

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
does not, there will be no sin on him. This is because
doing so is only recommended, and the obligation is to
achieve purification. However, purifying oneself with
three stones is required according to other Hadiths;
thus, it is recommended to do so an odd number of
times more than three. 3. Picking one’s teeth after
eating: If anyone picks the bits of food from between
the teeth using a stick or the like, let him spit out what
is removed and not swallow it, because it is unclean.
At-Tabarani narrated that Ibn `Umar, may Allah be
pleased with him, said: "The food that remains between
the teeth weakens them." [Sahih/Authentic: Irwaa'-ulGhaleel, 33/7] The food that sticks to the gums and
mouth roof and comes out by movement of the tongue,
however, can be swallowed, since it is not unclean.
Unlike the food removed from between the teeth; this
should be spit out whether removed by a toothpick or
the tongue, because the food condition changes in
most cases. Again, if a Muslim removes and spits out
the food remaining between the teeth, he has done
well; if he does not, there is no harm. This instruction,
however, may not be applied because the Hadith is
weak; the rest of instructions are supported by other
authentic Hadiths. 4. Answering the call of nature: The
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon
him, instructed the Muslims, when relieving themselves
in an open land, to hide themselves behind a wall, a
tree, or the like. It does not matter what he uses so long
as others cannot see him. Relieving oneself in front of
people is against the Islamic etiquette, and the Muslim
is required to cover one’s private parts. However, if one
fails to find anything to hide oneself with from others,
then one should collect a heap of sand and relieve
oneself behind it so that people cannot see him. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
explained the wisdom behind this instruction, saying
that devils may cause harm and evil to the person
relieving oneself. Devils target the places where people
relieve themselves by harm and evil since they are
place where the Name of Allah is not mentioned and
the private parts are exposed. The Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "These
privies are frequented by the jins and devils." It seems
that covering serves as a shield against the evil and
harm. Again, if one conceals oneself behind a heap of
sand or the like, he has done well; otherwise, there will
be no sin. This is because a Muslim does not leave off
this instruction except when it is beyond one's capacity.
In normal cases, a Muslim is undoubtedly required to
cover one's private parts from people. Therefore, the
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، أي من فعل اإليتار فقد أىت بالفعل احلَسن،"حرج

ومن لم يوتر فَل إثم عليه؛ ألن الواجب اإلنقاء

 ولكن اثلَلث واجبة ألحاديث،واإليتار مستحب

 ختليل.3 .أخرى واإليتار بما فوق اثلَلث مستحب
ْ ْ ْ َ َ ََد
:" "ومن أكل فما ختلل فليَل ِفظ:األسنان بعد الطعام
ْ
 وأخرجه من بني أسنانه بعو ٍد ختلل به،إذا ختلل اآللك
َ ْ ْ
ْ ْ َْ
أو حنوه فليَل ِفظه وال يبتلعه؛ ملا فيه من االس ِتقذار
: قال-ريض اهلل عنه- وأخرج الطرباين عن ابن عمر
َ
َ ْ األ
اس يُو ِه ُن
"إن فضل الطعام اذلي يبىق بني
ِ رض
َْ
َ رض
َ ْ األ
اس" وصححه الشيخ األبلاين يف إرواء الغليل

: وأما بقايا الطعام اليت تكون ىلع اللسان.)33/7(
ََ
ْ َْ
 أن ما بيق: يعين،" "وما الك بلسانه فليَب َت ِل ْع:يف قوهل
َ من آثار الطعام ىلع حلم األسنان
وسقف احلَلق
 فَل حرج من ابتَلعه؛ ألنه،وأخرجه بإدارة ل ِ َسانه
 خبَلف اذلي خيرج من بني أسنانه،غري مستقذر
 سواء أخرجه بعود أو باللسان؛،فهذا يُلفظ مطلقا
ا
 ومع ذلك لم يعزم يف.ألنه حيصل هل اتلغيري اغبلا
ْ
 "من فعل فقد أح َسن ومن ال فَل:اإليتار؛ بديلل قوهل
 فقد، من أخرج ما بني أسنانه ولفظه:َحرج " يعين
. ومن لم يفعل فَل يشء عليه،أىت بالفعل احلَسن

 أما بايق،وهذا الالكم ال يعمل به لضعف احلديث

.الفقرات فلها شواهد من أحاديث أخرى صحيحة
َْ
َ ََ
" "ومن أىت الغائِ َط فليَ ْستَ ِرت: يف قوهل: إتيان الغائط.4
َ
 من ذهب إىل قضاء احلاجة يف فضاء من:يعين
ُ
 كجدار أو شجرة، فليجعل أمامه شيئاا ي َ ْسرته،األرض
 فاملهم ال يكون ا،أو غري ذلك
بارزا أمام انلاس؛ ألن

 أما العورة فالواجب،هذا خمالف لآلداب اإلسَلمية
ْ َ َْ
 "فإن لم جيد إال أن جي َمع ك ِثيباا من: ومع ذلك.سرتها
َْ ْ
َ د
ْ
 إذا ت َعذر عليه ما يَسرته عن:َرم ٍل فليَ ْستَدبِ ْره" يعين
ْ
ْ
 فليَج َمع ترابا حىت يَ ْربز أمامه ويقيض،أع ُني انلاس
 ثم جاء. حىت ال يرى انلاظر َعورته،حاجته من ورائه

 وذلك يف،اتلعليل انلبوي ىلع مرشوعية االستتار
َ
د
َ
َ َالشيطان ي
لعب بِ َمقا ِع ِد بَ ِين آد َم" هذا ِكناية
 "فإن:قوهل
َْ
ُ
عن إيصاهل األذى والفساد إيله؛ ألن الشياطني حترض
ْ
كنة وترصدها باألذى والفساد؛ ألنها
ِ تلك األم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ ْ َ
شف فيها ruling in this Hadith addresses a case of necessity in
مواضع ال يُذكر فيها اهلل -عزو جل ،-وتك
which a Muslim is not able to do so, and the juristic
ُ
العورات ،ويف احلديث اآلخر" :إن هذه احلشوش principle states that "necessities overrule the
َ ََْ
حمترضة" ،وكأن ُّ
"prohibitions.
السرتة وقاية تمنعه من الفساد .ومع
ْ
هذا ُكه فمن "فعل فقد أح َسن ومن ال فَل َحرج"
َ
ْ ْ
ْ
يعين :من فعل االس ِتدبَار بالكث ِيب وحنوه فقد أح َسن
د َ
وإنما محلناه ىلع ذلك؛
فيه ،ومن تركه فَل حرج عليهِ ،
َ ُّ
ْ
ْ
ألن الت َسرت عن أع ُني انلاس أم ٌر واجب ال يشك فيه
َْ
َ
أحد ،امهلل إال إذا اكن يف حالة ال يق ِدر فيها ىلع
َ ُّ
الت َسرت أصَل ،فَل حرج عليه حينئذ ،ويكون املعىن
يف هذه الصورة :ومن لم يفعل ذلك ألجل الرضورة،

فَل حرج عليه؛ ألن الرضورات تبيح املحظورات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلرايم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية االكتحال د
للر ُجل.

 .2استحباب اإليتار يف االكتحال.

 .3جواز استعمال األحجار وحنوها يف إزالة انلجاسة ،ولو مع وجود املاء.
ا
 .4جواز ابتَلع بقايا الطعام مطلقا ،واتلفصيل اذلي يف احلديث ضعيف؛ لضعف احلديث.

 .5وجوب سرت العورة حال قضاء احلاجة ،وعدم جواز إظهارها للناس.
َ ْ
َ د
د
 .6أنه مىت ما ترك اإلنسان ذكر اهلل -تعاىل -ت َسلط عليه الشيطان.
ْ
 .7اتلنبيه إىل األمور اليت حيصل َسرت العورة بها :كجمع الرتاب أو إلقاء ثوب ىلع األرض أو غري ذلك.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل
عيىس ابلايب احلليب .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه،
2000م .مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،ختريج حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلسَليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ه .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد
عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن موَس
الكفوي أبو ابلقاء ،حتقيق :عدنان درويش ،حممد املرصي ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات
املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م .اإلجياز يف رشح سنن أيب
داود ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،قدم هل وعلق عليه وخرج أحاديثه :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،انلارش :ادلار األثرية ،عمان ،األردن،
الطبعة :األوىل1428 ،ه2007 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املَل اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة:
األوىل 1422ه2002 ،م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السَلم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء،
اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .رشح
سنن أيب داود ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيين ،حتقيق :خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1420 ،ه1999،م.
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلَلل
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة :األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)10047( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
It is a Sunnah for a man who marries a
virgin when he already has a wife (who is
no longer a virgin) that he stay seven nights
with the new wife and then divide his
overnight stay between both. If he marries
a previously-married woman when he
already has a wife (either a virgin or not),
the Sunnah is for him to stay with her (the
new wife) three nights and then divide his
overnight stay between both.

من السنة إذا تزوج الرجل ابلكر ىلع اثليب أقام
 وإذا تزوج اثليب ىلع ابلكر،عندها سبعا وقسم
أقام عندها ثالثا ثم قسم

**

972. Hadith:

: احلديث.972

ُّ  «من: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
الس دنة إذا د
تزوج
ْ
َ
 وإذا،ابلك َر ىلع اثلديِّب أقام عندها سبْعا وق َسم
ِ الرجل
ْ
َ
ِّ
د
َ
د
ابلكر أقام عندها ثَلثا ثم قسم» قال
ِ تزوج اثليب ىلع
َ ُ د
َ
ُ
-  إن أن اسا َرف َعه إىل انليب:لقلت
شئت
 ولو:أبو ِقَلبة

Anas, may Allah be pleased with him, was reported to
have said: "It is a Sunnah for a man who marries a
virgin when he already has a wife (who is no longer a
virgin) that he stay seven nights with the new wife and
then divide his overnight stay between both. If he
marries a previously-married woman when he already
has a wife (either a virgin or not), the Sunnah is for him
to stay with her (the new wife) three nights and then
divide his overnight stay between both." Abu Qilaabah
said: "If I wanted to do so, I could say that Anas
attributed (this Hadith) to 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:
**

This Hadith highlights an established act of the Sunnah
regarding a man who marries a new wife when he
already has one or more wives: if the new wife is a
virgin, he should stay seven nights with her and then
divide his time among his wives, including the new one.
If the new wife is a non-virgin, the husband should stay
three nights with her and then divide his time among all.
The discrimination between the virgin and the nonvirgin is because the virgin needs more time to feel less
alienated and shy, unlike a previously-married woman,
who needs this less than a virgin. Also, a man usually
has a stronger desire for a virgin, that is why the Islamic
law gives him the chance to satisfy his desire and enjoy
the pleasure of marriage by staying with his virgin wife
for this period of time.

صىل اهلل- يبني هذا احلديث السنة اثلابتة عن انليب

 فيمن تزوج زوجة جديدة ىلع زوجة-عليه وسلم

 وأن هذه الزوجة اجلديدة إن اكنت,أخرى أو أكرث
ا
 ثم قسم بينها وبني بقية,بكرا أقام عندها سبع يلال
 ثم, وإن اكنت ثيباا أقام عندها ثَلث يلال,زوجاته
 وهذه اتلفرقة بني ابلكر واثليب؛ ألن ابلكر,قسم

حباجة إىل من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها؛
 خبَلف اثليب فيه أقل,لكونها حديثة عهد بالزواج
حاجة ذللك؛ وألن رغبة الرجل يف ابلكر أكرث من

 فأعطاه الشارع هذه املدة حىت,رغبته يف اثليب

.تطيب نفسه ويشبع رغبته

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

• من السنة  :هذا اللفظ يقتيض أن احلديث مرفوع إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-فهو يف حكم :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
• ابلكر  :يه العذراء اليت لم ُ
تزل بكارتها ,فلم يسبق هلا زواج وال وطء.
• اثليب  :يه املرأة اليت زالت بكارتها بوطء.
• ا
سبعا  :أي سبع يلال.

• ثم قسم  :أي دار ىلع نسائه يللة يللة ,أو أكرث ىلع حسب االتفاق.

فوائد احلديث:

ا
بكرا ,ثم يقسم بينها وبني غريها من
 .1سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيمن تزوج وعنده زوجة أو أكرث ،أن يقيم عندها سبع يلال إن اكنت
نسائه ،وإن اكنت اجلديدة ثيباا ،أقام عندها ثَلث يلال ،ثم دار ىلع نسائه.
 .2إباحة اإلقامة عند العروس اجلديدة أكرث من يللة عند أول دخول الزوج بها من احلفاوة بها ،وإلكرام مقدمها وإيناسها يف املسكن اجلديد،
وإشعارها بالرغبة فيها.

 .3اتلنبيه ىلع العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته ،وإيناس وحدته ،ومباسطته يف الالكم.
ُ
 .4أن العدل بني الزوجات واجب ،وامليل إىل إحداهن دون األخرى ظلم؛ فيجب ىلع الرجل العدل ما أمكنه ،وأما ما ليس يف طوقه ،فَل حرج
عليه فيه.
 .5أن األوصاف هلا تأثري يف احلكم حبيث يزنل لك إنسان مزنتله.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)58126( :
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It is part of the Sunnah that when the
muezzin says in the azan for the Fajr
prayer: "Come to success," he then says:
"Prayer is better than sleep".

من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر :يح ىلع
الفالح ،قال :الصالة خري من انلوم

 .973احلديث:

**

973. Hadith:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :من السنة إذا قال Anas, may Allah be pleased with him, reported: “It is
part of the Sunnah that when the muezzin says in the
املؤذن يف أذان الفجر :د
يح ىلع الفَلح ،قال :الصَلة
azan for the Fajr prayer: ‘Come to success,’ he then
خري من انلوم.
says: ‘Prayer is better than sleep”’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبني احلديث الرشيف أن أذان صَلة الفجر خيتص This Hadith points out that the azan of Fajr prayer
includes a particular phrase that is not said in the azan
جبملة ليست يف بقية الصلوات أال ويه الصَلة خري ”of other prayers; namely: “Prayer is better than sleep.
من انلوم ،ويكون موضعها بعد قول املؤذن يح ىلع The muezzin should say it after the phrase: “Come to
”success.
**

الفَلح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة وادلارقطين وابليهيق.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابن خزيمة.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر بعد :يح ىلع الفَلح :الصَلة خري من انلوم ،مرتني؛ ألن صَلة الفجر يف وقت ينام فيه اعمة انلاس،
ويقومون إىل الصَلة من نوم ،فاختصت صَلة الفجر بذلك دون غريها من الصلوات.

 .2حمل هذه العبارة ىلع الصحيح (الصَلة خري من انلوم) أن تقال يف األذان اثلاين وهو أذان الصبح بعد قوهل يح ىلع الفَلح.

املصادر واملراجع:

د
املكرمة 1423 ،ه .اثلمر املستطاب يف فقه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
السنة والكتاب ،لألبلاين ،ط ،1غراس للنرش واتلوزيع .سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان1424 ،ه.
السنن الكربى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت1424 ،ه .صحيح ابن خزيمة ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم،
املكتب اإلسَليم ،بريوت1390 ،ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،ه .فتاوى اللجنة ادلائمة،
اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10616( :
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من أدرك ماهل بعينه عند رجل -أو إنسان -قد

Whoever finds his property intact with a
bankrupt person, he has more right to take
it than anyone else.

أفلس؛ فهو أحق به من غريه

 .974احلديث:

**

974. Hadith:

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أدرك Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ماهل بعينه عند رجل -أو إنسان -قد أفلس؛ فهو أحق
upon him, said: "Whoever finds his property intact with
به من غريه».
a bankrupt person, he has more right to take it than
anyone else".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من باع متاعه ألحد أو أودعه أو أقرضه إياه وحنوهWhoever sells his property to someone, or deposits it ،
with him, or loans it to him or the like, and then that
فأفلس املشرتي وحنوه ،بأن اكن ماهل ال ييف بديونهperson (who received it) becomes bankrupt or ،
فللبائع أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه ،فهو أحق به insolvent, meaning that his money is not enough to pay
off his debts, then the seller has the right to take back
من غريه.
his property if he finds it as it is, as he is more entitled
to it than any other person.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > احلَجر
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• ماهل  :إضافة املال للشخص يف هذا احلديث تفيد كون اثلمن غري مقبوض.
• قد أفلس  :تبني إفَلسه،وهو :أن تكون أمواهل أقل من ديونه.

• فهو أحق به من غريه  :فهو أوىل به من غريه اكئنا من اكن وارثا وغريما.

فوائد احلديث:
 .1أن من باع متاعه باآلجل ثم أفلس املشرتي فابلائع أوىل بأخذ املتاع.
 .2يشرتط أن تكون موجودات املفلس ال تيف بديونه ،وهذا الرشط مأخوذ من اسم [ املفلس] رشاع.
 .3يشرتط أن يكون املتاع موجودا بعينه دون تغيري حصل عند املشرتي ،هذا الرشط هو نص احلديث اذلي معنا وغريه.
 .4يشرتط أن يكون اثلمن غري مقبوض من املشرتي فإن قبض ُكه أو بعضه ،فَل رجوع بعني املتاع ،وهذا الرشط مأخوذ من املعىن املفهوم ،ومن
بعض ألفاظ األحاديث.
َ
 .5يشرتط أن ال يتعلق بها حق من شفعة ،أو رهن ،وأوىل من ذلك أن ال تباع أو توهب ،أو توقف وحنو ذلك ،فَل رجوع فيها ما لم يكن اتلرصف
فيها حيلة ىلع إبطال الرجوع ،فإن احليل حمرمة ،وليس هلا اعتبار.

 .6جواز رجوع ابلائع إىل عني ماهل عند تعذر اثلمن بالفلس.

 .7حلول ادلين املؤجل بالفلس.

 .8أن الرجوع إنما يقع يف عني املتاع دون زوائده املنفصلة  ،ألنها حدثت ىلع ملك املشرتي وليست بمتاع ابلائع.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام
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برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حَلق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5838( :

397

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َْ َ
َتل
ِ أو ِْلع- َتنلا
ِ من أكل ثوما أو بصال؛ فليع

Whoever eats garlic or onions should keep
away from us - or our mosque - and stay at
home.

 وْلقعد يف بيته،-مسجدنا

**

975. Hadith:

: احلديث.975

 عن انليب-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
 «من أكل ا: أنه قال-صىل اهلل عليه وسلمثوما أو
ْ َْ َ ْ َ َْ َْ َْ َ ا
 ويلقعد يف،-زتل مسجدنا
ِ أو ِيلع- زتنلا
ِ بصَل؛ ف ُليع
ُُ
ْ
ٌ َ َ
 فوجد هلا،ول
ٍ  وأيت ِب ِقد ٍر فيه خ ِرضات من بق.بيته
َ ُ ِّ َ
 قربوها: فقال، فسأل فأخرب بما فيها من ابلقول،رحياا

Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'Whoever eats garlic or
onions should keep away from us - or our mosque - and
stay at home.' Someone brought him a pot of
vegetables and legumes. Disliking its scent, the
Prophet asked about it and was told that there were
legumes in it. So, he said: 'Give it to one of my
Companions.' When he saw it, he disliked to eat it
therefrom; but the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said to him: 'Eat it, for indeed I
converse with One you do not converse with.'" Jaabir
ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with them,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'Whoever eats garlic,
onions, or leeks should not come to our mosque, for
indeed the angels are harmed by whatever hurts
human beings"'.

 لك؛ فإين: قال، فلما رآه كره أكلها،إىل بعض أصحايب
َُ
َُ
ريض-  عن جابر بن عبد اهلل.»ايج
ِ ايج من ال تن
ِ أن
: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب-اهلل عنهما
َ ُ ْ
«من أكل اثلوم وابلصل والك دراث فَل يقربن
َ َد
َ َد
مسجدنا؛ فإن املَلئكة تتَأذى مما يتَأذى منه بنو

.»آدم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A worshiper is required to have the best and most
pleasant scent, especially when he goes to the
congregational prayer. Hence, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, ordered that
whoever eats raw garlic or onions should keep away
from the mosque and stay at home until the strong
scent, which harms the worshipers and the angels,
goes away. When the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, was brought a pot of vegetables
and legumes, he disliked the smell and ordered that it
be given to one of his Companions. When his
Companion saw that the Prophet disliked it, he thought
that it was impermissible. So he was hesitant about
eating it. Thereupon, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, asked him to eat and
informed him that this food was not forbidden and that
he did not dislike it because of that. He further clarified
that the reason behind him not eating this food was that
he would converse with his Lord, something not done
by others, and so he should be in the best of conditions
during that close communication with Him. Moreover, it
is more appropriate to observe the public interests of
the believers and keep harm away from them than to
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ِّ ُ
المصىل ىلع أحسن راحئة
املطلوب أن يكون

 السيما إذا اكن يريد أداء صَلته يف املجامع،وأطيبها

 من،-صىل اهلل عليه وسلم- العامة؛ وذلا أمر انليب
ا
ا
أكل ثوما أو بصَل نيئني أن يتجنب مساجد
 حىت تذهب عنه، ويؤدى صَلته يف بيته،املسلمني
 اليت يتأذى منها املصلون،الراحئة الكريهة

صىل اهلل-  وملا ِيجء إىل انليب.واملَلئكة املقربون

 فوجد هلا، بقدر من خرضوات وبقول-عليه وسلم
ا
 أمر أن تقرب إىل من حرض عنده من،رحيا كريهة
صىل اهلل عليه-  فلما رأى احلارض كراهته،أصحابه
َ
 فأخربه، فرتدد يف أكلها، ظن أنها حمرمة، هلا-وسلم

، وأنه لم يكرهها ألجل حرمتها،أنها ليست بمحرمة
صىل-  وأخربه أن املانع هل من أكلها أنه،وأمره باألكل

 ومناجاة ال يصل، هل اتصال مع ربه-اهلل عليه وسلم

إيلها أحد؛ فيجب أن يكون ىلع أحسن حال دلى

 وألن مرااعة املصالح،-جل وعَل- القرب من ربه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
العامة بدفع األذية عن املؤمنني أوىل من مرااعة consider personal ones, here represented by attending
the congregational prayer, which is to be missed in
مصاحله اخلاصة حبضور اجلماعة ،واليت اكنت السبب
compliance with this instruction.

يف تفويتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > فضل صَلة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ا
• ا
ثوما أو بصَل  :نواعن من ابلقول ،هلا راحئة كريهة.
َ ْ َ ْ َ َْ
ُّ
زتنلا  :فليجتنبنا ،وهو إذن يف اتلخلف عن اجلماعة ،أو تهديد حبرمان ثواب اجلماعة.
• فليع ِ
• مساجدنا  :املراد به العموم ،أي :مجيع مساجد املسلمني.
• ويلقعد يف بيته  :يلجلس يف داره ،والغرض من هذه اجلملة املبالغة يف االعزتال.
ْ
• قِدر  :هو الواعء اذلي يطبخ فيه.
• َخ ِ َ
رضات  :واحدته خرضة ،ويه اخلضار.
• ابلقول  :مجع بقل ،وهو لك نبات اخرضت به األرض.
• رحياا  :أي :رحياا كريهة.

• فقال  :أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خياطب من أىت بال ِقدر.
ُ
• أنايج  :انلجوى :الَّس بني اثنني ،وناجيته :اختصصته بمناجايت.

• من ال تنايج  :املراد به جربيل.
ْ ُ
ْ
َ
َ
َ
د
احئة ،جيعل راحئة العرق كريهة.
• الك دراث َ :بقل معروف خ ِبيث الر ِ

فوائد احلديث:

ا
ا
ا
 .1انليه عن إتيان املساجد ملن أكل ثوما ،أو بصَل ،أو كراثا.

 .2يلحق بهذه األشياء ،لك ذي راحئة كريهة تتأذى منها املَلئكة أو املصلون ،كراحئة اتلبغ اذلي يتعاطاه املدخنون ،فعىل من ابتىل بهذا املحرم
اخلبيث أن يرتكه هلل -تعاىل ،-فإلم يفعل فعليه أال يتعاطاه عند ذهابه إىل املسجد ،وأن ينظف أسنانه وفمه ،حىت يقطع راحئته أو خيففها.

 .3كراهة أكل هذه األشياء ملن عليه حضور الصَلة يف املسجد؛ ئلَل تفوته اجلماعة يف املسجد ،ما لم يأكلها حيلة ىلع إسقاط احلضور ،فيحرم.

 .4انليه عن اإليذاء بكل وسيلة ،وأكل ما هل راحئة كريهة وسيلة منصوص عليها يف هذا احلديث ،فيلحق بها لك مؤذ.
َ َ
 .5أن االمتناع عن أكل اثلوم وحنوه ،ليس تلحريمه ،بديلل أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأكلها ،فقال( :ق ِّر ُبوها إىل بعض أصحايب) فامتناعه
عن أكلها ال يدل ىلع اتلحريم.

 .6أن املصالح اهلامة أوىل باملرااعة من املصالح اخلاصة.

 .7حكمة انليه عن إتيان املساجد؛ أال يتأذى بها املَلئكة واملصلون.

 .8حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث يقرن احلكم ببيان سببه؛ يلطمنئ املخاطب بمعرفة احلكمة.

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه،
2005م .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 .تاج العروس من جواهر
د
القاموس ،د
امللقب بمرتىض د
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حممد أبو الفيض
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ُ
َ َ ْ َ
من أنفق نفقة يف سبيل اهلل كتِ َب هلُ بِسب ِع ِمائ ِة
ْ
ِضع ٍف

 .976احلديث:

Whoever makes a contribution in the cause
of Allah, will have his reward sevenhundred times recorded to his credit.
**

976. Hadith:

ا
عن أيب حيىي خريم بن فاتك -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ُ َ َُ ْ َ
هل ب ِ َسب ِع ِمائ ِة
«من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ك ِتب
ْ
ِضع ٍف».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Yahya Khuraym ibn Faatik, may Allah be pleased
with him, reported that the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "Whoever makes a
contribution in the cause of Allah, will have his reward
seven-hundred times recorded to his credit".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

د
وأن The Hadith highlights the virtue of spending in the
يف هذا احلديث فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل،
cause of Allah and states that one receives reward
املنفق هل بمثل ما أنفق سبعمائة
ضعفَ ،وهذا موافق multiplied seven-hundred times for what he spends.
َ
ََُ د َ ُْ ُ
ْ
َ
َ
َ ُ ْ
يل This in fact agrees with what Allah the Almighty said in
لقوهل -تعاىل" :-مثل ِ
اذلين ين ِفقون أمو ِّالهم ِيفَ س ِب ِ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
د
َ
ْ
اَّلل َك َمثَل َح دبة أَنْبَ َت ْ
the Quran: {The example of those who spend their
ت َسب َع َسن ِابل ِيف لك ُسنبُل ٍة ِمائة
ٍ
ِ
ِ
wealth in the way of Allah is like a seed (of grain) which
اء َو د ُ
َح دبة َو د ُ
اَّلل َواس ٌع َعل ٌ
اَّلل يُ َضا ِع ُف ل ِ َم ْن ي َ َش ُ
يم".
ٍ
ِ
ِ
grows seven spikes; in each spike is a hundred grains.
And Allah multiplies (His reward) for whom He wills.
And Allah is all-Encompassing and Knowing.} [Surat-ul]Baqarah: 261
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
**

اتلخريج :أبو حيىي خريم بن فاتك  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من أنفق نفقة  :دفع ماال يف جهاد أو غريه من وجوه القرب.
• ُكت َ
ب َُ
هل  :سجل يف صحف أعماهل.
ِ
َ ْ َ
ْ
ْ
َ
• بِسب ِع ِمائ ِة ِضع ٍف  :بسبعمائة من م ِثي ِله.

فوائد احلديث:
 .1مضاعفة اثلواب للك من أنفق نفقة يف سبيل اهلل يبتِغ بها األجر عند اهلل -تعاىل-.
 .2انلفقة يف سبيل اهلل تضاعف إىل سبعمائة ضعف وقد تزيد.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلسَليم – بريوت 1998 ،م فتح ابلاري ،البن حجر  ،انلارش  :دار املعرفة  -بريوت 1379 ،ه نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل,
دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عَلن الصدييق ,دار الكتاب العريب .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي،
دار الكتب العلمية بريوت  -بلنان الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه
 .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
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من باع خنال قد أبرت فثمرها للبائع ،إال أن

 .977احلديث:

If someone sells pollinated date palms,
their fruits will be for the seller, unless the
buyer stipulates the contrary.

يشرتط املبتاع

**

977. Hadith:

ا
مرفواع« :من
عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنه-
ا
ُ ْ ََ َ
باع خنَل قد أبِّ َرت فث َم ُرها للبائع ،إال أن يشرتط
ُ
َ
ُْ ُ
المبتَاع» .ويف رواية« :ومن ْابتَاع عبدا فماهل لذلي
ُْ ُ
المبتَاع».
باعه إال أن يشرتط
درجة احلديث :صحيح.

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "If someone sells
pollinated date palms, their fruits will be for the seller,
unless the buyer stipulates the contrary." In another
narration: "And if someone buys a slave, his property is
for the seller, unless the buyer stipulates the contrary".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حق اتلأبري للبائع ،وأحلق به اثلمرة لكونه قد بارش He determined that pollination and its fruits belong to
the seller, for he is the one who did the work that was
سببها وهو اتلأبري ،إال أنه مىت اشرتط املشرتي أن required for this. However, if the buyer stipulates that
تكون هل اثلمرة -وإن اكن انلخل قد لقحت -وقبل the fruits shall be for him, though the palm trees have
been pollinated, and the seller agrees, then they should
ابلائع ذلك ،فهما ىلع ما اشرتطا .وكذلك العبد اذلي
abide by this condition. The same applies to a slave
ا
جعل سيده بيده ماال ،فإن باعه فماهل لسيده اذلي who is granted some property by his master. If his
باعه ألن العقد ال يتناوهل ،إال أن يشرتطه املشرتيmaster sells him, the property shall go back to the ،
seller, for it is not covered by the sales contract.
أو يشرتط بعضه ،فيدخل يف ابليع.
However, if the buyer stipulates that he shall take all or
part of the slave's property, this shall be part of the
contract.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > ابليوع > الرشوط يف ابليع
الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > ابليوع > بيع األصول واثلمار
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ا
• خنَل  :اسم جنس يذكر ويؤنث مجع خنيل.

• أبرت  :من اتلأبري ،وهو :اتللقيح ،أي :شق طلع انلخلة األنىث يلذر فيه يشء من طلع انلخلة اذلكر.
• للبائع  :ملك للبائع ال للمشرتي ،ويرتك يف انلخل إىل اجلذاذ.
• إال أن يشرتط  :أن اثلمرة تكون هل.
• املبتاع  :هو املشرتي.

فوائد احلديث:

ُ
 .1أن من باع خنَل قد أبدرت فثمرتها للبائع ،وهذا ما نطق به احلديث.

 .2أن من باع خنَل لم تؤبر ،فثمرتها للمشرتي ،وهذا ما يفهم من احلديث.

 .3إن استثىن ابلائع اثلمرة اليت لم تؤبر ،أو بعضها فيه هل برشطه.

 .4إن ارشط املشرتي دخول اثلمرة املؤبرة بالعقد ،فيه هل برشطه.

 .5صحة اشرتاط بعض اثلمرة؛ لقوهل [ إال أن يشرتط املبتاع ] ،فهو صادق عليه ُكه ،وىلع بعضه.
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 .6أحلق الفقهاء بابليع مجيع اتلرصفات :كأن يكون انلخل عوض صلح ،أو صداقا ،أو جعله صاحبه أجرة ،أو هبة أو غري ذلك مما فيه نقل
امللك.
َُ د ا
ُ
ُ
 .7دخول اثلمرة يف ابليع إذا اشرتيت قبل اتلأبري ،أو اشرتطها املشرتي ويه مؤبرة ،يعد بيعا للثمر قبل بدو صَلحه ،لكن رخص فيه ألنه تابع
ا
ألصله ،ليس مستقَل ،والقاعدة العامة "يثبت ا
تبعا ما ال يثبت استقَلال" وهذه الصورة منها وبهذا جتتمع انلصوص.
 .8أن من باع عبدا وقد جعل بني يديه ماال يترصف به ،فاملال للبائع إال أن يشرتطه املشرتي مع الصفقة ،أو يشرتط بعضه ،فيدخل مع املبيع،
وحينئذ يشرتط فيه ما يشرتط غريه من املبيعات.
 .9ال يرض أن يكون مع العبد املبيع ما يدخله الربا مع اثلمن ،كأن يتبعه فضة واثلمن رياالت فضية ،ألنه تابع.

املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل
اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،
بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل .صحيح ابلخاري ،دار طوق
انلجاة ،ط 1422ه .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.
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He who performs Wudu' properly, then
comes to the Friday prayer and listens to it
attentively and keeps silent, his sins
between that Friday and the following
Friday will be forgiven, with the addition of
three more days; but he who touches a
pebble has engaged in idle activity.

ُُ ََ
َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
من توضأ فأحسن الوضوء ،ثم أىت اجلمعة
ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ
فاستمع وأنصت غ ِفر هل ما بينه وبني اجلمعة
َ َ ََ ْ ََ
َ َ ُ َ َ َ َّ
َ ْ َ َّ
احلصا فقد لغا
َو ِزيادة ثالث ِة أيامٍ  ،ومن مس

 .978احلديث:

**

978. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
فأحسن ُ
الوضوء ،ثم
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-من توضأ
َ ْ َ َْ َ َ ُ
ت غ ِف َر هل ما بينه وبني
أىت اجلمعة فاستمع وأنص
َ
ُ
َ
َ
د
َ
وزيادة ثَلثة أيام ،ومن مس احلصا فقد لغا».
اجلمعة

درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "He who performs Wudu' properly, then
comes to the Friday prayer and listens to it attentively
and keeps silent, his sins between that Friday and the
following Friday will be forgiven, with the addition of
three more days; but he who touches a pebble has
”engaged in idle activity.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

من توضأ فأحسن وضوءه بإتمام أراكنه واإلتيان بسننه
وآدابه ،ثم أىت املسجد يلصِّل اجلمعة فاستمع اخلطبة

وسكت عن الالكم املباح ،غفر هل صغائر اذلنوب من

حني صَلة اجلمعة وخطبتها إىل مثل الوقت يف اجلمعة

املاضية ،وزيادة عليها ذنوب ثَلثة أيام ،ومن مس
احلصا ويف معناه سائر العبث يف حال اخلطبة فقد

أسقط ثواب اجلمعة.

Brief Explanation:
**

He who performs Wudu' properly by performing all of
its obligatory, recommended, and supplementary acts,
and then comes to the mosque to perform the Friday
prayer, listens to the sermon attentively, and refrains
from the lawful speech and keeps silent, his minor sins
committed between that Friday and the previous Friday
will be forgiven, in addition to the sins committed in
three more days. However, he who touches the pebble
or does any similar idle activity during the sermon, he
will lose the reward of Friday prayer.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اجلمعة > فضل صَلة اجلمعة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• أحسن الوضوء  :أىت به ً
تاما بأراكنه وسننه وآدابه.

• أىت اجلمعة  :أي :أىت املسجد يلصِّل صَلة اجلمعة ،وسميت اجلمعة الجتماع انلاس هلا.
• وأنصت  :أي :سكت سكوت مستمع.

• وزيادة ثَلثة أيام  :أي :زيادة عليها ذنوب ثَلثة أيام.

• لغا  :من اللغو ،وهو يف األصل الالكم ابلاطل واذلي ال فائدة فيه.واملراد هنا :أنه أسقط ثواب اجلمعة.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع حتسني الوضوء وإتمامه ،واملحافظة ىلع صَلة اجلمعة.
 .2فضل صَلة اجلمعة.
 .3صَلة اجلمعة تكفر ذنوب عرشة أيام.
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 .4وجوب اإلنصات خلطبة اجلمعة ،وعدم التشاغل عنها بالالكم وغريه.

املصادر واملراجع:

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

الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه - .انلهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح - .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5433( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If anyone leaves behind a debt or a helpless
family, I shall be responsible. But if anyone
leaves wealth, it goes to his heirs. I am the
heir of him who has none, paying blood
money on his behalf and inheriting from
him. And a maternal uncle is the heir of
him who has none, paying blood money on
his behalf and inheriting from him.

ً
 ومن ترك ماال،من ترك ّلَك فإىل اهلل وإىل رسوهل
 أعقل هل، وأنا وارث من ال وارث هل،فلورثته

 يعقل عنه، واخلال وارث من ال وارث هل،وأرثه
ويرثه

**

979. Hadith:

: احلديث.979

صىل اهلل عليه-  قال رسول اهلل: قال،عن املقدام
ًَ َ ََ
ُ »الك فَإ ديل
 «إىل اهلل وإىل:ور دب َما قال
 «من ترك:-وسلم
ِ
َ
ََََ ََ َ َ ا
ُ َ
ارث من ال وارث
ِ  وأنا و، ومن ت َرك ماال فِلورث ِت ِه،رسوهل
ُ َْ
َ َ ْ َ ُ َ ُ َ
ُ ُ أَ ْعق ُل هل وأرث،هل
 يع ِقل،ارث هل
و
ال
ن
م
ث
ار
و
ال
واخل
،
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُ
.»عنه وي ِرثه

Al-Miqdaam, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ''If anyone leaves behind
a debt or a helpless family, I shall be responsible. But if
anyone leaves wealth, it goes to his heirs. I am the heir
of him who has none, paying blood money on his behalf
and inheriting from him. And a maternal uncle is the heir
of him who has none, paying blood money on his behalf
and inheriting from him''.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith is concerned with the inheritance of kinship  وهم لك،هذا احلديث وارد يف توريث ذوي األرحام
who are not entitled to prescribed shares of inheritance
nor to inheritance through agnation, such as the  اكلعمة واخلالة،قريب ليس بذي فرض وال تعصيب
paternal aunt, the maternal aunt and uncle, the  وأن،واخلال وأوالد ابلنات وأوالد بنات االبن وحنوهم
اخلال يعقل عنه ا
daughters' children, and the children of the son's
 وأفاد احلديث أن لك من ترك،أيضا
daughters, and their like. It states that maternal uncles
may pay the blood money due on their deceased. This -صىل اهلل عليه وسلم- أوالدا وعليه دين يف حياته
Hadith also tells that anyone who leaves behind ، يكفلهم ويراعهم-صىل اهلل عليه وسلم- فانليب
children and a debt to settle, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, takes care of the  وهذا من كمال،ويقيض دينه إن اكن عليه دين
children and pays the debt. This is an aspect of the  وإلم،-عليه الصَلة والسَلم- شفقته ورمحته باألمة
Prophet's mercy and compassion toward his ummah. If
.يكن هل وارث فماهل بليت املال
a Muslim dies but has no heirs, his property goes to the
Muslim treasury.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > الفرائض > مرياث ذوي األرحام:اتلصنيف
. رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
َ
ْ
ْ
-ريض اهلل عنه-  ال ِمق َدام بن َمع ِدي ك ِر َب:اتلخريج
. سنن أيب دواد:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ا
 وهو يشمل د،ثقَل
 واملعىن إن ترك األوالد د،ادلين والعيال
 وإن ترك ادلين،فإيل ملجأهم وأنا اكفلهم
 بفتح الاكف وتشديد الَلم أي: • من ترك الك
.فعِّل قضاؤه
. أؤدي عنه ما يلزمه بسبب اجلنايات اليت تتحمله العاقلة: • أعقل هل

. وهو بهذا يريد به رصف ماهل إىل بيت مال املسلمني فإنه هلل ولرسوهل، أي من ال وارث هل: • وأرثه
ُ  أي إذا جىن: • يعقل عنه
.ابن أخته ولم يكن هل عصبة يؤدي اخلال عنه ادلية اكلعصبة
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• ويرثه  :أي اخلال.

فوائد احلديث:
 .1الورثة ثَلثة أقسام :أصحاب الفروض ،والعصبة ،وذوو األرحام ،عند من يقول بتوريث ذوي األرحام.
 .2ذوو األرحام ال يرثون إال إذا لم يوجد أصحاب الفروض وال العصبة ،وذلا قال" :اخلال وارث من ال وارث هل" ،فمىت عدم الورثة من ذوي
الفروض والعصبة ورثه ذوو األرحام من خال وجد ألم وحنوهما.

 .3يورث لك واحد من ذوي األرحام باتلزنيل ،فيزنل لك واحد منهم مزنلة من أدىل به ثم يقسم املال بني املدىل بهم فما صار للك واحد أخذه
املديل ،وهذا هو مذهب احلنابلة واألصح عند الشافعية واملالكية.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -سنن ابن
ماجه  :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -منحة
العَلم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل
البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -فتح ذي اجلَلل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسَلمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص
ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلسَليم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية
ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته  /حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر العظيم آبادي :دار الكتب العلمية -بريوت -
الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.

الرقم املوحد)64721( :
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He who gives in charity the value of a date
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ،وال
that was lawfully earned - and Allah only
يقبل اهلل إال الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم accepts that which has been lawfully earned
- Allah will accept it with His right hand and
َُ
ُ ِّ
ُ ِّ
ُ
ي َربيها لصاحبها كما ي َرِّب أحدكم فل َّوه حىت
nurture it for him, just as one of you
nurtures his foal until it becomes like a
تكون مثل اجلبل
mountain.

 .980احلديث:

**

980. Hadith:

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من تصدق Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported

that the Prophet said: "He who gives in charity the value
بعدل تمرة من كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال
of a date that was lawfully earned - and Allah only
ُ َ ِّ
الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم يربيها لصاحبها accepts that which has been lawfully earned - Allah will
َُ
ِّ
accept it with His right hand and nurture it for him, just
كما يُ َريب أحدكم فل دوه حىت تكون مثل اجلبل»
as one of you nurtures his foal until it becomes like a
mountain".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

ا

Brief Explanation:

من تصدق بمثل قيمة تمرة حَلال خال عن الغش If someone gives in charity the value of a date that was
not gained through cheating or deceit - and Allah only
واخلديعة ,وال يقبل اهلل إال احلَلل الطيب ,فإن اهلل accepts lawfully earned charity - Allah will accept it with
يقبلها بيمينه وهذا ىلع ظاهره كما يليق به -سبحانهHis right hand (which we understand according to its -
apparent meaning, as befits Allah’s Majesty, without
من غري تأويل وال حتريف ,واملراد أخذها منه كما يف
interpreting or distorting the meaning of this attribute).
رواية مسلم ,فينميها ويضاعف أجرها كما يريب The meaning of "Allah accepting it" is explained in a
different narration in Sahih Muslim, where it says that
أحدكم مهره وهو ودل احلصان حىت يكرب.
Allah will take it from him. He will then nurture it and
multiply its reward, just as one of you raises your baby
horse until it grows and becomes an adult horse.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• بعدل  :أي :بقيمتها من رزق حَلل خال من الغش واخلديعة.
مجع.
• كسب ٍ :

• يربيها  :ينميها ويضاعف أجرها.
• فلوه  :هو ُ
المهر بضم امليم ،أي :الصغري من اخليل.

فوائد احلديث:

ا
 .1ال يقبل اهلل الصدقة إال من احلَلل الطيب ألن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا.
 .2يضاعف اهلل الصدقة من الكسب الطيب حىت تصبح اكجلبل.

 .3إثبات صفة ايلدين هلل -تعاىل ،-ولكتا يديه يمني ،كما يليق جبَلهل وعظمته ،وقد دل ىلع هذا نصوص الكتاب والسنة ،كقوهل -تعاىل:-
(والسماوات مطويات بيمينه) وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-ولكتا يديه يمني) رواه مسلم.
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املصادر واملراجع:
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .رياض الصاحلني ,تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ,حتقيق :عصام موَس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية
بقطر ,ط .1428 4بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلَليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني,
تأيلف :حممد يلع بن حممد بن عَلن ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط 4اعم  .1425تاج العروس من جواهر القاموس ,تأيلف:
حممد بن حممد احلسيين الزبيدي ,حتقيق :جمموعة من املحققني ,انلارش :دار اهلداية .تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة –
بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،

الرقم املوحد)5862( :
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Anyone who practices medicine although
he is not known to have learned medicine is
liable (to compensate any damage).

من تطبب ،وال يعلم منه طب ،فهو ضامن

 .981احلديث:

**

981. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :قال ‘Abdullaah ibn ‘Amr, may Allah be pleased with both of
them, reported that the Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَ « :م ْن َت َط دب َ
وال
،
ب
peace and blessings be upon him, said: "Anyone who
ُي ْعلَ ُم منْ ُه ط ي
ب ،فهو ضا ِم ٌن»
practices medicine although he is not known to have
ِ ِ
learned medicine is liable (to compensate any
damage)".

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

د
ادىع علم الطب ،وليس بعالم فيه ،وال حيسنهAnyone who claims to know medicine while he has ،
من
neither knowledge nor experience in it and thus
ا
د
د
فغر انلاس ،واعجلهم ،فأتلف بعَلجه نفسا ،فما دونها deludes people into receiving his treatment is
د
متعد ،حيث د
غر responsible for the damages that he causes to them. In
من األعضاء ،فهو ضامن؛ ألنه
ٍ
د
this respect, he has transgressed by cheating people
د
انلاس ،وأعد نفسه ملا ال يعرفه .و ال يعلم خَلف يف
and practicing something that he did not master. No
د
ا
أن املعالج إذا تعدى ،فتلف املريض اكن ضامنا ،وكذا difference is reported on the fact that if someone treats
ا
ٍّ
املتعايط ا
متعد ،فإن تودل another and commits a transgression in the treatment
علما أو عمَل ال يعرفه ،فهو
د process whereby the sick person who receives
من فعله اتللف ضمن ادلية ،وسقط عنه القود؛ ألنه treatment is damaged, the treating person is
responsible for the damage. The same thing applies to
لم يستبد بذلك دون إذن املريض.
anyone who practices a science or a job of which he
has no knowledge; he is a transgressor. If damage
results from his practice, he is required to pay Diyah
(blood money) for it. However, no retribution is to be
inflicted on him, for he handled the sick person with his
permission.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
راوي احلديث :رواه أبوداود والنسايئ وابن ماجه.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.
**

معاين املفردات:

تط دب َ
• َ
ب  :ادىع علم الطب ،ولم يكن طبيبا؛ بأن لم يكن عنده علم ،وال خربة.
• فهو ضامن  :يتحمل تبعة ومسؤويلة ما أتلفه.

فوائد احلديث:
 .1تضمني املتطبب اجلاهل.
د
 .2عمل املتطبب اجلاهل حمرم ألن دعواه الطب دعوى اكذبة ،وتغرير بانلاس ،وعبث بأبدانهم.
 .3ما أخذه املتطبب اجلاهل من أجرة :فيه د
حمرمة؛ ألندها من أكل أموال د
انلاس بابلاطل ،ونتيجة خداع ،وثمرة تمويه.
ِّ
 .4يقاس ىلع اداعء الطب باجلهل لك عمل يدعيه اإلنسان ،أو صنعة ينسب إيلها ،وهو ال حيسن ذلك ،ثم يفسد ىلع انلاس أمواهلم.
 .5أعظم من هذا ُكه اداعء العلم الرشيع ،وتعايط الفتوى مع اجلهل ،فإذا اكنت األبدان تضمن مع اجلهل ،فأوىل اإلرضار بادلين.
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ا
 .6إذا اكن الطبيب حاذقا وفعل املأذون فيه ولم يتعد أو يفرط فَل ضمان عليه؛ وإن حصل زيادة يف املرض مثَل ،وهذه قاعدة يف لك فعل مأذون
فيه.
 .7فيه مبدأ العدل ،وصيانة أرواح انلاس وأبدانهم من عبث العابثني.

 .8الطب مهنة جائزة بل ومهمة ،بل عده بعض الفقهاء من فروض الكفايات.

 .9كمال ادلين اإلسَليم بإباحة الطب ،وتشجيع الطبيب احلاذق بأنه الضمان عليه إذا لم يفرط ولم يتعد.

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
حلب،الطبعة:
احلليب – مرص  .الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  .سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسَلميةُ ،
اثلانية .1986 – 1406 ،فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة ،املكتبة اإلسَلمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة،
الطبعة اخلامسة  .1423،منحة العَلم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد
بن يلع بن حجر العسقَلين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه- .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل،
ملكتبة املعارف.

الرقم املوحد)58212( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever performs ablution as I have done
and then stands and prays two Rak‘ahs
(units of prayer) without letting his
thoughts wander, his previous sins will be
forgiven.

 ال, ثم صىل ركعتني,من توضأ حنو وضويئ هذا
حيدث فيهما نفسه غفر هل ما تقدم من ذنبه

**

982. Hadith:

: احلديث.982

َ عن محران موىل عثمان أنده رأى عثمان داع
,بو ُضوء
َ
َ
َ
ُ فغ َس
 د،مرات
ثَلث د
َ
ثم
لهما
,فأفرغ ىلع يَديه ِمن إنائه
َ
َ َثم ت
 د,الو ُضوء
َ أدخل يَمينَه يف
مضمض واستَنشق
َ ُ َ َ
َ ا
 ويديه إىل املرفقني, ث دم غسل َوجهه ثَلثا،واستنرث
 د,ثم َغسل ُكتا رجليه ثَلثاا
 د, ثم مسح برأسه,ثَلثا
ثم
ِ
د
ُ
رأيت د
 يتوضأ حنو-صىل اهلل عليه وسلم- انل ِيب
:قال
د
 ثمد,توضأ حنو ُوضويئ هذا
 (من: وقال،ُوضويئ هذا
ُ
د
د
ِّ
 ال حيدث ِفيهما نفسه غ ِفر هل ما تقدم,صىل ركعتني
.)من ذنبه

Humraan, the freed slave of ‘Uthmaan, reported that he
saw ‘Uthmaan call for water to perform ablution, then
he poured the water on his hands from the vessel and
washed them three times. Then he put his right hand in
the water and rinsed his mouth and his nose. Then he
washed his face three times and his arms up to the
elbow three times. Then he wiped his head and washed
each of his feet three times. Then he said: "I saw the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, perform ablution like I have just done."
Then he said: "Whoever performs ablution as I have
done and then stands and prays two Rak‘ahs (units of
prayer) without letting his thoughts wander, his
previous sins will be forgiven".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This great Hadith comprises the full description of the
Prophet's, may Allah's peace and blessings be upon
him, ablution. Out of ‘Uthmaan's, may Allah be pleased
with him, efficient techniques of teaching, he practically
illustrated the Prophet's, may Allah's peace and
blessings be upon him, performance of ablution so that
learning would be easier. He asked for a pitcher of
water. Once brought to him, he did not put his hands in
it in order to avoid spoiling it. Instead, he poured the
water on his hands three times until they were cleaned.
After that, he put his right hand in the pitcher, took some
water, and rinsed his mouth and nose. Then he washed
his face three times. Then he washed his hands up to
his elbows three times. He then wiped his entire head
one time. Then he washed his feet up to his ankles
three times. After ‘Uthmaan finished this complete
ablution, he informed them that he saw the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, perform
a similar ablution. He told them that whoever performs
ablution in this way and prays two Rak‘ahs afterwards
with humility without letting his thoughts wander while
praying, Allah will grant him great reward for performing
this complete ablution and sincere prayer by forgiving
his previous sins.
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اشتمل هذا احلديث العظيم ىلع الصفة الاكملة

-  فإن عثمان.-صىل اهلل عليه وسلم- لوضوء انليب

 من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم-ريض اهلل عنه

 بطريقة-صىل اهلل عليه وسلم- صفة وضوء انليب
ُّ ا
، فإنه داع بإناء فيه ماء،تفهما
 يلكون أبلغ،عملية
 وإنما صب ىلع يديه، لم يغمس يده فيه،وئلَل يلوثه

 بعد ذلك أدخل يده ايلمىن،ثَلث مرات حىت نظفتا

 ثم، وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق،يف اإلناء
 ثم غسل يديه مع املرفقني،غسل وجهه ثَلث مرات

 ثم غسل، ثم مسح مجيع رأسه مرة واحدة،ثَلثا
-ريض اهلل عنه-  فلما فرغ.رجليه مع الكعبني ثَلثا

من هذا اتلطبيق والوضوء الاكمل أخربهم أنه رأى

، توضأ مثل هذا الوضوء-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

 أنه من توضأ مثل-صىل اهلل عليه وسلم- وأخربهم
ا ُْ ا
خاشعا حمرضا قلبه بني يدي
، وصىل ركعتني،وضوئه

 بفضله تعاىل جيازيه ىلع- فإنه،ربه عز وجل فيهما

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
هذا الوضوء الاكمل ،وهذه الصَلة اخلالصة بغفران ما

تقدم من ذنبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ا
ُ ِّ
• َو ُضوء  :املاء اذلي يتوضأ به .وأصل الوضوء من الوضاءة ،وىه احلسن وانلظافة فسيم وضوء الصَلة وضوءا؛ ألنه ينَظف صاحبه.
َ
وص د
ب َ
فرغ  :قَلَ َ
• فأ َ
ب من ماء اإلناء ىلع يديه.
ِّ
• ال حيدث فيهما نفسه  :حديث انلفس ،هو الوساوس واخلطرات ،واملراد به هنا ما اكن يف شؤون ادلنيا ،يعين فَل يسرتسل يف ذلك ،وإال فاألفاكر
يتعذر السَلمة منها.
• إىل املرفقني ( :إىل) هنا بمعىن (مع) يعىن مع املرفقني.
• املرفق  :هو مفصل العضد من اذلراع.
• حنو ُو ُضويئ  :مثل وضويئ.

ا
• موىل عثمان  :عتيقه ،أن محران اكن مملواك لعثمان -ريض اهلل عنه -فأعتقه عثمان.
• داع َ
بو ُضوء  :طلب ماء يتوضأ به.
َ ْ َ
• ت َمض َمض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
َ
ْ ْ َ
استَنش َق  :جذب املاء بنَفسه إىل باطن أنفه ،أو أدخله بادلفع.
•
ْ ََْ
َ
• استنرث  :أخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه
• وجهه  :الوجه معروف ،وحده من منابت شعر الرأس املعتاد ،إىل ما نزل من اللحية واذلقن طوال ،ومن األذن إىل األذن عرضاا
• مسح برأسه  :أمر يده ىلع رأسه مبلولة باملاء ،وحد الرأس :منابت الشعر املعتاد من جوانب الوجه إىل أىلع الرقبة.
• ُوضويئ  :نفس فعل الوضوء.
• غفر هل  :غفر اهلل هل ،واملغفرة سرت اذلنب واتلجاوز عنه.
د
• تقدم  :سبق.
• ذنبه  :معصيته.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة أمري املؤمنني عثمان -ريض اهلل عنه ،-وحرصه ىلع نرش العلم والسنة.
 .2اتلعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ وأضبط.
ا
 .3استحباب غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء ،وإن لم يكن ا
قائما من انلوم ،فإن اكن مستيقظا من نوم الليل فيجب
غسلهما.

 .4من فعل العبادة هلل ،وقصد مع ذلك تعليم انلاس لم ينقص من إخَلصه.

 .5ينبِغ للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إىل الفهم ورسوخ العلم.
ِّ
ُ
 .6ينبِغ لَّلاخل للعبادة دفع اخلواطر املتعلقة بأشغال ادلنيا ،وجهاد انلفس يف ذلك ،فإن اإلنسان حيرضه يف حال صَلته ما هو مشغوف به.

 .7استحباب اتليامن يف الوضوء ويف تناول ماء الوضوء لغسل األعضاء.
 .8مرشوعية الرتتيب بني اتلمضمض ،واالستنشاق ،واالستنثار.

 .9غسل الوجه ثَلثا.

 .10مسح مجيع الرأس مرة واحدة.

 .11غسل الرجلني مع الكعبني ثَلثا.

 .12وجوب الرتتيب يف ذلك ،ألن اهلل أمر بمسح الرأس وأدخله بني غسل الرجلني وبقية األعضاء مما دل ىلع وجوب الرتتيب.
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 .13هذه الصفة يه صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الاكملة.

 .14مرشوعية الصَلة بعد الوضوء.

 .15سبب تمام الصَلة وكماهلا ،حضور القلب بني يدي اهلل -تعاىل -وفيه الرتغيب باإلخَلص ،واتلحذير من عدم قبول الصَلة ممن لَه فيها
بأمور ادلنيا ،ومن طرأت عليه اخلواطر ادلنيوية وهو يف الصَلة فطردها يرىج هل حصول هذا اثلواب.
ا
 .16غسل ايلدين مع املرفقني ثَلثا.
 .17اثلواب املوعود به يرتتب ىلع جمموع األمرين ،وهما الوضوء ىلع الصفة املذكورة ،وصَلة ركعتني بعده ىلع الصفة املذكورة.

 .18ثواب الوضوء وصَلة ركعتني خبشوع مغفرة اهلل ما سبق من اذلنوب.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3313( :
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من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل

 .983احلديث:

Whoever performs ablution on Friday, that
is good, and whoever takes a bath has done
what is better.

فهو أفضل

**

983. Hadith:

د َ
ا
توضأ يوم Samurah, may Allah be pleased with him, reported that
عن سمرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من
ْ
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ْ َ
َ َ َْ ْ
اغتَ َ
».
ل
ض
أف
فهو
ل
س
ومن
،
ت
اجلُمعة ف ِبها ونِعم
him, said: "Whoever performs ablution on Friday, that
is good, and whoever takes a bath has done what is
better".

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:
َ

Brief Explanation:

د
توضأ يوم اجلُمعة" املراد به :الوضوء لصَلة )Whoever performs ablution for the Friday (Jumu`ah
"من
prayer, then he has followed the Sunnah and taken
َ
َ َ
ُّ
ُّ
اجلمعة" .ف ِبها" أي أنه أخذ بالسنة والرخصةadvantage of the concession in this regard, and that is ،
"ون ْع َم ْ
ت" أي :نعم ما فعل بأخذه ُّ
بالسنة ،فهذا ثَناء a good thing and what he did is praised. But whoever
ِ
ِ
takes a bath (Ghusl) is doing something better,
ْ
ْ
َْ
َ
َ
عليه" .ومن اغتسل فهو أفضل" يعين :من اغتسل meaning that taking a bath before the Friday prayer is
للجمعة مع الوضوء ،فهو أفضل من الوضوء ُ
المجرد better in terms of reward than only making ablution
ُ
without bathing. This is the opinion that the majority of
عن الغسل .وبهذا أخذ مجهور العلماء ،ومنهم
scholars have chosen, including the four Imams, and
ا
األئمة األربعة ،ومن أدتلهم أيضا حديث مسلم( :من among the proofs they use also is the Hadith narrated
َ
ْ
أىت اجلُمعة ْ
فاستَ َمع وأنْ َ
صت by Muslim: "Whoever makes ablution in a perfect
توضأ فأح َسن الوضوء ،ثم
manner then goes to the Friday Prayer and listens
ُ
غفر هل ما بني اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثَلثة أيام)attentively (to the Khutbah), the sins that he committed .
between the two Fridays will be forgiven for him, and
"an additional three days as well.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اجلمعة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
ْ
اتلخريجَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• ن ْع َم ْ
ت ُ :كمة مدح.
ِ

• فالغسل أفضل  :أي أفضل من الوضوء ،اذلي ليس معه اغتسال.

فوائد احلديث:

ُ
 .1استحباب الغسل لصَلة اجلمعة.
َ
ُ
د
د
الغسل ُ
لعذر ،أو لم يُ ِرد االغتسال من دون ُعذر ،كفاه الوضوء ،ولكن فاته األجر والفضيلة.
 .2أن من لم يتمكن من
ُ َ
رشع االغتسال فيه.
 .3فيه فضل يوم اجلمعة ،حيث ِ
َ
َ
 .4أن د
انلظافة وإزالة الروائح الكريهة مطلوبة رشاع للمسلم خاصة عندما حيرض االجتمااعت ادلينية ،كيوم اجلمعة ويوم العيد وصَلة اجلماعة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .سنن الرتمذي ،ملحمد بن
عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
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الطبعة اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف
عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،اتلمييم حتقيق:
حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام،
تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة:اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف:
الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السَلم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)10035( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َْْ
من جاء منكم اجلمعة فليغت ِسل

"Whoever of you comes to attend the
Friday Prayer, let him take a shower
(before coming)".
**

984. Hadith:

: احلديث.984

ُ عن عبد اهلل بن
Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him, عمر ريض اهلل عنهما عن رسول اهلل
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
 «من جاء منكم اجلمعة:صىل اهلل عليه وسلم أنه قال
peace and blessings be upon him, said: "Whoever of
َْ ْ
.»فليَغت ِسل
you comes to attend the Friday Prayer, let him take a
shower(before coming)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Attending the Friday Prayer is a great event and a huge
gathering for Muslims who come from various places
around the country to perform it. The one attending
such an assembly, which manifests the motto of Islam
and the grandeur of Muslims, should be in one's best
appearance, best smell, and cleanest body. At the early
times of Islam, the Companions, may Allah be pleased
with them, suffered from poverty and need, and they
used to wear wool and serve themselves. Hence, they
used to attend the Friday Prayer with dust and sweat all
over their clothes. Moreover, the mosque was narrow,
which led to even more sweat and hurt each other by
such disliked odors. That is why the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, ordered them
to perform Ghusl before going to attend such a prayer.
By doing so, there would be no dirt or unpleasant smells
to hurt the worshipers and the angels, who attend the
Friday Prayer to listen to the Khutbah (sermon) and
Dhikr (remembrance of Allah).

 وجممع كبري،االجتماع لصَلة اجلمعة مشهد عظيم
 حيث يأتون ألدائها من أحناء،من جمامع املسلمني

 اذلي يظهر، ومثل هذا املحفل. اليت يسكنونها،ابلَّل
َ
 يكون اآليت إيله، وأبدهة املسلمني،فيه شعار اإلسَلم
 واكن. وأنظف جسم، وأطيب راحئة،ىلع أحسن هيئة
الصحابة رضوان اهلل عليهم يف أول اإلسَلم يعانون
 وخيدمون، يلبسون الصوف،من الفقر واحلاجة

 وفيهم، فيأتون إىل اجلمعة عليهم الغبار،أنفسهم
ا
 فزييد عليهم العرق يف، واكن املسجد ضيقا،العرق
ا
 ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة؛ ذلا،املسجد
أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يغتسلوا عند

 وئلَل يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون،اإلتيان هلا

بها املصلني واملَلئكة احلارضين لسماع اخلطبة

.واذلكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اجلمعة
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أراد املِجء: • من جاء

. من ابلالغني: • منكم

. صَلة اجلمعة: • اجلمعة

. فليعم بدنه باملاء غسَل: • فليغتسل

:فوائد احلديث
. أن األفضل أن يكون الغسل قبيل اذلهاب إىل صَلة اجلمعة مبارشة.1
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ْ ِّ
َ ُ ُ
ُ
سجد} ،ففيه اهتمام
 .2ينبِغ لإلنسان أن يأيت إىل مواطن العبادة والصَلة ىلع أحسن حال وأجل هيئة {يا بَين آد َم خذوا زينتكم ِعن َد لك َم
ٍ
اإلسَلم بالطهارة وانلظافة.
َ
 .3أن مرشوعية الغسل ملن أراد إتيان الصَلة ،أما غريه فَل يرشع هل الغسل ،وقد رصح بذلك لفظ احلديث عند ابن خزيمة ،وهو" ومن لم يأتها
فليس عليه غسل".
 .4الغسل يوم اجلمعة يكون للصَلة ،ويقدم عليها؛ ألنه مقصود هلا إلزالة الروائح الكريهة حىت ال يتأذى احلارضون ،ال مقصود يلومها.

 .5يستحب ملن يأيت اجلمعة أن يكون نظيفا ،فيغتسل حىت تزول الروائح من جسده ويتطيب ،وإن توضأ فقط أجزأه ذلك؛ ملا ثبت أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -قال« :من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل».

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)5394( :
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Whoever equips a fighter in the cause of
;Allah has taken part in the fight himself
and whoever looks after the dependents of
a fighter in his absence properly has taken
part in the fight himself.

من جهز اغزيا يف سبيل اهلل فقد غزا ،ومن
خلف اغزيا يف أهله ِبري فقد غزا

 .985احلديث:

**

985. Hadith:

ا
عن زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه -مرفواع:
َ د
ََ َ
َ ْ َد َ ا َ
يل اهلل فقد غ َزاَ ،و َم ْن خلف
«من اجهز اغ ِزيا ِيف س ِب ِ
َ
َ َ
فقد َ
غزا».
اغ ِزيا يف أه ِله خبري

درجة احلديث :صحيح.

Zayd ibn Khaalid al-Juhani, may Allah be pleased with
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever equips a fighter
;in the cause of Allah has taken part in the fight himself
and whoever looks after the dependents of a fighter in
his absence properly has taken part in the fight
himself".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ا
إذا د
جماهدا براحلته ومتاعه وسَلحه If someone equips a fighter with a riding animal,
جهز اإلنسان
**

فقد كتب اهلل هل أجر الغازي؛ ألنه أاعنه ىلع اخلري،
د
د
ولو أن الغازي أراد أن جياهد ولكنه أشلك عليه أهله
ا
َمن يكون عند حاجاتهم ،فداع رجَل من املسلمني
د
د
وقال :أخ ِلفين يف أهِّل خبري ،فإن هذا اذلي خلفه

يكون هل أجر املجاهد؛ ألنه أاعنه ،ويؤخذ من هذا
َ
ا
د ُد
أن لك من أاعن شخصا يف طاعة اهلل فله مثل أجره،
ُ
فإذا أ ِعني طالب علم يف رشاء الكتب هل ،أو تأمني
السكن ،أو انلفقة ،أو ما أشبه ذلك ،فإن للك أجرا
ا
مثل أجره ،من غري أن ينقص من أجره شيئا.

ا

supplies, and weapons, he will be rewarded the same
way as the fighter, because he aided him upon good. If
a fighter wanted to go to battle, but was worried that
nobody would be there to attend to his family's needs,
he could ask someone from the Muslims to attend to
his family. Whoever takes care of a fighter's family will
receive the same reward as the Mujaahid himself,
because he aided him. Therefore, whoever helps
someone in obeying Allah will receive a similar reward.
If someone helps a knowledge seeker by buying him
books, securing him a house, or offering him a stipend,
etc., he will receive the same reward without any
decrease in the student's reward.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا

َ د
َ
• خلف اغ ِزيا  :قام عنه بما اكن يفعله بعده باإلنفاق والراعية.
• َم ْن َج دهز َاغزيا ا  :د
هيأ أسباب السفر هل إاعنة ىلع اخلري.
ِ
• غزا  :غزا اليشء غزوا أراده وطلبه ،واملراد به هنا :اجلهاد يف طلب الكفار؛ إلعَلء ُكمة اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:

ا
مسلما ىلع اجلهاد بتهيئة ما يتطلبُه اجلهاد من نفقة اكن هل مثل أجره وجهاده ،ويندرج حتت هذا :لك من ساهم وأاعن ىلع خري.
 .1من أاعن
ُّ
 .2احلث ىلع محاية اجلبهة ادلاخلية يف املجتمع املسلم ،ويف ذلك توفري األسباب حلماية الكيان اإلسَليم من االندثار واتلفكك.
 .3املجتمع اإلسَليم متاكفل مرتابط متعاون ىلع الرب واتلقوى.
ا
ا
 .4القاعدة العامة :أن من أاعن شخصا يف طاعة من طااعت اهلل اكن هل مثل أجره ،من غري أن ينقص من أجره شيئا.
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عَلن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .لسان العرب ،البن منظور،
ط ،3دار صادر ،بريوت1414 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3437( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whoever performs Hajj and does not
commit obscenity or commit any evil
therein will go back (free of sin) as on the
day his mother gave birth to him.

من حج ،فلم يرفث ،ولم يفسق ،رجع كيوم
ودلته أمه

 .986احلديث:

**

986. Hadith:

َ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعاَ « :م ْن َ
ح دج ،فل ْم Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
َ
َْ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ُ ْ
َ ُ ُ ُ ُّ ُ
يَ ْرفثَ ،ولم يف ُس ْقَ ،ر َج َع كيَ ْو َم َو ْدلته أمه».
upon him, said: "Whoever performs Hajj and does not
commit obscenity or commit any evil therein will go
back (free of sin) as on the day his mother gave birth to
him".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ْ
ٌ
ٌ
قبيح وال
الكم
َم ْن َح دج هلل -تعاىل -ولم يَص ُد ْر منه
ٌ
ٌ
يأت بمعصي ٍة َر َج َع ِم ْن
فعل يسء أثناء املناسك ،ولم ِ
ا
ُّ ُ
ودل د
َح دجه َم ْغ ُفورا ا هل ،كما يُ َ ُ
الص ُّ
يب َساملا من اذلنوب،
ِ ِ
ِ
ِّ ُّ ُ
ي
ُ
وتكفري احلج لذلنوب واخلطايا خاص بصغائر
د
ُ
الكبائر فَل بُد هلا من اتلوبة.
اذلنوب ،أما

Brief Explanation:
**

A Muslim who makes Hajj for the sake of Allah the
Almighty and does not say foul words or do something
bad during the Hajj rituals, returns as clear from sins as
on the day he was born. The sins and misdeeds
forgiven in Hajj are the minor ones, but major sins
require repentance (Tawbah).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• فلم يرفث  :الرفث ُكمة شاملة للك ما يريده الرجل من املرأة ،ويشمل القبيح من القول.
• لم يفسق  :لم يأت بسيئة وال معصية.

• كيوم ودلته أمه  :أي رجع من حجه بغري ذنوب.

فوائد احلديث:

ُّ ُ َ
ْ
دَ
ُ
ث والف ُسوق.
يزَكِّ ا دنلف َس من أعمال
 .1احلج
الرف ِ
ُ ِّ ٌ ُّ
 .2احلج مكفر لذلنوب واآلثام اليت اكنت قبله.
ا
ا
ُ
ُ
انليه عنه يف احلج تعظيما ملناسك احلج يف بيت اهلل احلرام.
 .3الف ُسوق وإن اكن ممنواع يف مجيع األحوال ،فيتأكد
ا
 .4اإلنسان يودل بدون خطايا مربءا من اذلنوب؛ فهو ال حيمل خطيئة غريه.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عَلن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلَليل ،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 - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء

420

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
ْ
َ ُ ُ ْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم عياض بن موَس ايلحصيب السبيت ،أبو الفضل ،املحقق :ادلكتور حي َىي
الرتاث العريب ،بريوت الطبعة :اثلانية1392 ،هِ - .إكمال
ِإ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)2758( :

421

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
)Whoever swears an oath (to do something
then had a better alternative (which brings
him closer to Allah), then he should do
what is better in piety

من حلف ىلع يمني ثم رأى أتىق هلل منها فليأت
اتلقوى

 .987احلديث:

**

987. Hadith:

عن أيب َطريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنهAbu Tareef 'Adiyy ibn Haatim, may Allah be pleased -
ِ
ا َ َ َ
with him, reported that the Prophet, may Allah’s peace
َ َ
َ
مرفواع« :من حلف ىلع ي ِمني ثم رأى أتىق هلل ِمنها
and blessings be upon him, said: "Whoever swears an
اتل َ
فَلْيَأت د
قوى».
oath (to do something) then had a better alternative
(which brings him closer to Allah), then he should do
"what is better in piety.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َ
د
أن من حلف ىلع ترك يشء ،أو فعله The Hadith states that anyone takes an oath to do or
يف احلديث:
not to do something, then he sees that doing the
فرأى خمالفة ذلك ا
خريا من االستمرار ىلع ايلمني
**

opposite is better and more pleasing to Allah than
وأتىق ،ترك يمينه وفعل ما هو خري ،ىلع االستحباب committing to the oath, then he is recommended to
break the oath and do what is better. If the oath was
وانلدب ،فإن اكن املحلوف عليه مما جيب فعله أو
related to something that is obligatory to be done or to
د
د
تركه كأن حلف يلرتكن الصَلة أو ليرشبن املسكرbe abandoned, such as swearing to abandon the ،
وجب عليه احلنث واإلتيان بما هو اتلقوى من فعل prayer or to drink wine; in this case, he must break his
oath and do that which is more pleasing to Allah. In
د
املنيه عنه.
املأمور به ،وترك
other words, he must do what is obligatory and
abandon what is forbidden.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو َط ِريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حلف ىلع يمني  :احللف وايلمني بمعىن واحد ،وهو اتلأكيد بذكر معظم تطمنئ هل نفس املخاطب.
َ َ
• أتىق هلل  :أرىض هلل وأبعد عن معصيته.
اتل َ
• د
قوى  :واتلقوى اسم جامع لفعل ما أمر اهلل به وترك ما نَه اهلل عنه؛ ألنه مأخوذ من الوقاية وال يقيك من عذاب اهلل إال فعل أوامره
واجتناب نواهيه.

فوائد احلديث:
 .1من حلف باهلل وجب عليه إبرار قسمه وعدم احلنث فيها.
ُ ِّ
َُ
 .2إذا اكنت ايلمني تمنع من طاعة اهلل أو تف ِّوت خريا كثريا ،أو توقع يف معصية فعىل العبد أن يكفر عن يمينه ،ويفعل ما أمره اهلل به ،وجيتنب
معصيته.

 .3وجوب الزتام اتلقوى يف األحوال ُكها.
ُ َ ِّ
د
 .4من عزم ىلع فعل معصية فَل يفعلها ،فإن اكن قد أقسم ىلع فِعلها ،فإنه حينث ويكفر عن يمينه ،وال يأيت باملعصية.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش
دار الكتاب العريب .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ

422

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3054( :

423

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ْ ُ َُ
َ َ
َ
يل اهلل فهو هل عِدل حم َّر َر ٍة
من رَم بسهم يف سبِ ِ

 .988احلديث:

Whoever shoots an arrow in the cause of
Allah, he will receive the same reward of
freeing a slave.
**

988. Hadith:

عن عمرو بن َعبَ َ
سة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت `Amr ibn `Abasah, may Allah be pleased with him,
reported: "I heard the Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من رىم
peace and blessings be upon him, say: 'Whoever
ْ ُ َُ
بسهم يف سبيل اهلل فهو هل ِعدل حم در َر ٍة».
shoots an arrow in the cause of Allah, he will receive
the same reward of freeing a slave" '.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن َم ْن َر َىم بسهم يف وجوه أعداء اهلل
-تعاىل ،-فإن هل أجر َم ْن أعتق رقبة يف سبيل اهلل -

Brief Explanation:
**

Whoever shoots an arrow at the enemies of Allah the
Exalted, he will have the reward of the one who freed a
slave in the cause of Allah, whether his arrow hit the
enemy or not, as in the narration of An-Nasaa'i:
"Whoever shoots an arrow in the cause of Allah the
Exalted, whether it hit the enemy or not..." If his arrow
)does hit the enemy, then he would attain a (higher
degree in Paradise as mentioned in the narration of Abu
Daawood: "Whoever hits the enemy with an arrow in
the cause of Allah the Exalted will attain a degree," and
the narration of Ahmad adds: "in Paradise".

ا
عدوا أو لم يُصب ،كما يه
تعاىل ،-سواء أصاب به
َََ
رواية النسايئَ :
"ومن َر َىم بسهم يف سبيل اهلل تعاىل بلغ
َ ُ
العدو أو لم يبْلغ" .أما إذا أصاب به عدوا اكن هل به
درجة يف اجلنة ،كما يه رواية أيب داود" :من بلغ بسهم

يف سبيل اهلل -عز وجل -فله درجة" .ويف رواية أمحد:

"يف اجلنة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ يف الكربى.
اتلخريج :عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ْ
ْ ُ َُ
ْ
• ِعدل حم در َرة  :أي ِمثل ثواب رقبَة ُمعتَقة يف سبيل اهلل.

• سبيل هلل  :سبيل اهلل هو القتال تلكون ُكمة اهلل يه العليا

فوائد احلديث:

َ
د
يل اهلل تعاىل وثوابه.
 .1فضل الريم يف س ِب ِ

 .2فيه احلث ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل وتعظيم أمره.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :حممد
إسحاق حممد إبراهيم ،ط ،1دار السَلم1432 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،
ط ،2مرص1395 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق:
عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة
العرصية ،بريوت .السنن الكربى ،للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1421 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب،
لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف – الرياض .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4194( :

424

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
َ َّ َ ُ َ ِّ َ
َسهُ أن ينجيه اهلل من ك ْر ِب يوم القيامة،
من
ُْ
َ ْ ُ َ ِّ ْ
َ َ ْ
فلينفس عن مع َِّس أو يضع عنه

Whoever is pleased to be saved by Allah
from the anguish of the Day of Judgment,
let him give the insolvent a respite or grant
him remission.

 .989احلديث:

**

989. Hadith:

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل
رس ُه أَن ُينَ ِّ
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من َ دجيَه اهلل
َ
َ ْ َ ِّ
ْ
َ ْ
من ك ْر ِب يوم القيامة ،فليُنف ْس عن ُمع َِّس أو يَضع
عنه».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

Abu Qataadah, may Allah be pleased with him,
reported: "I heard the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, say: 'Whoever is
pleased to be saved by Allah from the anguish of the
Day of Judgment, let him give the insolvent a respite or
grant him remission"’.
**

َ

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

معىن احلديث " :من َ د
رس ُه" أي :أفرحه وأعجبه" .أن
ِّ
َ
ُينَ ِّ
جيَه اهلل من ك ْر ِب يوم القيامة" أي خيل ُصه من
َ ْ ِّ
َ
َ
ْ
وحمن يوم القيامة" .فليُ َنف ْس عن ُمع َِّس" أي
شدائد ِ
يؤخر مطابلته د
بادلين عند حلول أجله ويفسخ هل يف
األجل إىل أن َجيد ما يقيض به د
ادليْن" .أو يَ َض ْع عنه"
أي يساحمه د
بادلين اذلي عليهُ ،كه أو بعضه ،قال -
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ٌَ َ ََْ َ َْ
َّس ٍة َوأن
تعاىل( :-و ِإن اكن ذو عَّس ٍة فن ِظرة إِىل مي
َ َ د ُ َ ٌْ َ ُ ْ ُْ َ ْ َ َ
ك ْم إِن كنتُ ْم تعل ُمون)[ ،ابلقرة.]280 :
تصدقوا خري ل

Brief Explanation:
**

This Hadith means that anyone who would like to be
saved by Allah from the calamities and tribulations of
the Day of Judgment should give his debtor more time
so that he will be able to settle the debt, or feel free not
to take the whole amount or part of it back. In this
respect, Allah the Almighty says: {And if someone is in
hardship, then [let there be] postponement until [a time
of] ease. But if you give [from your right as] charity, then
it is better for you, if you only knew.} [Surat-ul-Baqarah:
]280

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > القرض
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• َ د
رس ُه  :أفرحه.
ُ َ ِّ َ ُ ِّ
• ينجيه  :خيلصه.
َ
َْ
َ َ
ُ
• ك ْر ِب  :غ يم ت ِضيق به انلفس لشدته.
َ ْ ِّ
َ ُّ
• فليُنَف ْس  :أي ي ُمد ويؤخر يف املطابلة.
ُْ
ُ ْ
المفت ِقر َضيق احلال.
المع َِّس :
•
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُّ
• يضع عنه  :حيط عنه شيئا من أصل ادلين.

فوائد احلديث:

َ
 .1فضل القرض احل َ َسن.
ْ
ُْ
المعَّس إىل َميَّسة.
 .2استحباب إنظار
ُ ْ
د
 .3استحباب وضع ادلين عن المعَّسُ ،كه أو بعضه.
ُ
 .4فضل إنظار ُ
والو ْضع عنه ،إما لك د
الم ْعَّسَ ،
ادلين أو بعضه.
ِ
ُ
ُ
َد
َد
 .5من نفس عن مؤمن من كرب ادلنيا نفس اهلل عليه من ك َرب يوم القيامة ،واجلزاء من ِجنس العمل.

425

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .الاكشف عن حقائق السنن(رشح املشاكة) للطييب،
حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،مكتبة ابلاز ،مكة1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز
إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة
من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4195( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل

Whoever sincerely asks Allah the Almighty
for martyrdom, Allah will raise him to the
status of martyrs even if he dies on his bed.

الشهداء وإن مات ىلع فراشه

 .990احلديث:

**

990. Hadith:

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

Sahl ibn Hunayf, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever sincerely asks
Allah the Almighty for martyrdom, Allah will raise him to
the status of martyrs even if he dies on his bed".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

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

كتب اهلل هل أجر الشهداء وإن لم يعمل عملهم ومات

يف غري اجلهاد.

Brief Explanation:
**

The Hadith states that the sincerity of intention is a
cause for attaining reward and compensation; and that
whoever intends a righteous deed will be rewarded for
it, even if he was unable to do the deed. For instance,
whoever intends to die as a martyr in the cause of Allah
and to support His religion out of sincerity, Allah will
grant him the same reward of martyrs, even if he has
not done what they did nor died in the battlefield.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :سهل بن حنيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

َ
ُ
د
 .1أن صدق انلية سبب بللوغ املقصود من األجر واثلواب ،ومىت َص ُدقت انلية يف عمل الرب أثيب صاحبها ،وإن لم يبَارش العمل املطلوب.
 .2استحباب طلب الشهادة واإلخَلص يف ذلك.

 .3إكرام اهلل -تعاىل -هلذه األمة ،فهو يعطيها بقليل من العمل أىلع ادلرجات يف اجلنة.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3157( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Anyone says immediately after each prayer
"subhaana Allah (glory be to Allah)" thirtythree times, "alhamdulillaah (praise be to
Allah)" thirty-three times, "Allaahu akbar
 ومحد,من سبح اهلل دبر لك صالة ثالثا وثالثني
(Allah is the greatest)" thirty-three times;
these are ninety-nine, and completes the
, وكِّب اهلل ثالثا وثالثني,اهلل ثالثا وثالثني
hundred with saying "La ilaaha illallaahu,
 ال هلإ إال: وقال تمام املائة,فتلك تسع وتسعون
wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku
wa lahul-hamdu, wa huwa `ala kulli shay'in  وهو, وهل احلمد, هل امللك,اهلل وحده ال رشيك هل
Qadeer (there is no deity worthy of worship
except Allah. He is One and has no partner  وإن اكنت, غفرت هل خطاياه,ىلع لك يشء قدير
with Him. To Him belongs sovereignty and
مثل زبد ابلحر
to Him belongs praise, and He is over
everything Omnipotent)", all his sins will
be forgiven for him even if they are as
abundant as the foam of the sea.
**

991. Hadith:

: احلديث.991

صىل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
 « َمن د: قال-اهلل عليه وسلم
سبح اهلل ُدبُر لك صَلة
َ
َ
 وك درب اهلل,ومحد اهلل ثَلثا وثَلثني
ِ ,ثَلثا وثَلثني
ٌ
َ
َ
: وقال ت َمام املائة, ف ِتلك ت ِ ْس َعة وت ِ ْس ُعون,ثَلثا وثَلثني
ْ
ُ  هل,وح َده ال رشيك هل
, وهل احلَمد,الملك
ال هلإ إال اهلل
ِّ
ُ
َ
َ
 وإن اكنت, غ ِف َرت خ َطايَاه,وهو ىلع لك يشء ق ِدير
ْ َ ََ
.»ابلح ِر
مثل زب ِد

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Anyone says immediately
after each prayer 'subhaana Allah (glory be to Allah)'
thirty-three times, 'alhamdulillaah (praise be to Allah)'
thirty-three times, 'Allaahu akbar (Allah is the greatest)'
thirty-three times; these are ninety-nine, and completes
the hundred with saying 'La ilaaha illallaahu, wahdahu
laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa
huwa `ala kulli shay'in Qadeer (there is no deity worthy
of worship except Allah. He is One and has no partner
with Him. To Him belongs sovereignty and to Him
belongs praise, and He is over everything Omnipotent)',
all his sins will be forgiven for him even if they are as
abundant as the foam of the sea".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, informs us in this Hadith about the virtues of
glorifying, praising, and exalting Allah as well as
celebrating His Oneness after the obligatory prayers in
particular, as explicitly stated in other narrations.
Glorifying Allah (or saying subhaanallaah) means
exalting Him above all imperfections and faults. Allah
The Almighty is entirely perfect in His names, His
attributes, and His actions. Praising Allah (saying
alhamdullillah) means praising Him with the attributes
of perfection. Glorification implies exalting and freeing
Allah from all deficiencies, whereas praise is describing
Allah with the attributes of perfection. Exalting the
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**

 يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- خيرب انليب
عن فضل التسبيح واتلحميد واتلكبري واتلهليل يف
 (واتلقييد باملكتوبة لورود،أدبار الصلوات املكتوبة

.)روايات أخرى تقيد ذلك بدبر الصَلة املكتوبة
َ  تزنيهه عز وجل عن لك نَقص:وتسبيح اهلل
،وعيب

 اكمل يف أسمائه،فاهلل عز وجل اكمل من مجيع الوجوه
 هو اثلدناء ىلع اهلل: واحلَمد.ويف صفاته ويف أفعاهل
َ
 فبالتدسبيح يكون د،الك َمال
اتلخِّل عن لك
بصفات
صفات د
 وباحلَمد يكون االتصاف بصفات،انلقص

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الكمال .د
واتلكبري :وصف اهلل تعاىل بأنه أكرب من لك greatness of Allah (saying allaahu akbar) means
describing Him as being greater than anything. To Him
ْ
د
يشء هل ال ِ
ك ِ
ربياء يف السماوات واألرض وهو العزيز belongs the grandeur within the heavens and the earth,
احلكيم .والفضل املذكور هو مغفرة اخلطايا ,ومعىن and He is the Exalted in Might, the Wise. The virtue
ُّ
ِّ
mentioned in this Hadith is forgiveness of sins. It means
ٌ
سبب ملغفرة اذلنوب ،وتكفري
هذا أن هذا اذلكر
this formula of Dhikr leads to forgiveness of one’s minor
ُّ
د
السيئات ،واملراد :تكفري صغائر اذلنوب ،أما الكبائر sins and expiation for one’s minor misdeeds. Major
َ
د
َ ِّ
إال ُّ
اتلوبة منها ،قال تعاىل{ :إ ْن جتْتَنِبُوا sins, however, require repentance in order to be
فَل يُكفرها
ِ
ُ ْ forgiven. Allah The Almighty said: {If you avoid the
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ ْ َ ْ ُ
ك ْم َسيِّئَ
}
م
ك
ت
ا
كبائِر ما تنهون عنه نكفر عن
ِ
major sins which you are forbidden, We will remove
ِّ
َ
[النساء .]31 :فمن أىت بهذا اذلكر عقب الصَلة ولو ]from you your lesser sins.} [Surat-un-Nisaa': 31
Therefore, anyone says this formula of Dhikr after the
مع الفاصل اليسري ،سواء اكن قاعدا أو ماشيا وسواء
obligatory prayers, even if he waits for a short time,
ْ
اكن مستقبل ال ِقبلة أو مستدبِرها وسواء اكن يف whether he is sitting or walking, facing the Qiblah or not,
املسجد أو خارجه ،فله األجر اكمَل ،وال يظلم ُّ
ربك in the Masjid or outside it, he will receive the reward in
full, for Allah does not do any injustice to anyone.
ا
أحدا ،فإن لم يأت به إال بعد زمن طويل ،فقد فاتته However, if one does not say this Dhikr except after a
ْ ِّ
اذلكر ُ
المطلق هل .ومن مجيل فضل long time has passed, then he will miss the virtue
الفضيلة وهل أجر
mentioned above but still receive the reward of making
اهلل تعاىل أن املغفرة تكون لذلنوب وإن كرثتDhikr in general. It is due to the bounty of Allah The ,
ومعىن الكرثة يستفاد من قوهل( :وإن اكنت مثل زبد Almighty that all man's sins can be forgiven, no matter
ا
how numerous they are. This is understood from the
ابلحر) .والعدد املذكور هنا أن يكرر الك من
Prophet's statement: "his sins will be forgiven even if
ا
التسبيح واتلحميد واتلكبري ثَلثا وثَلثني مرةthey are as abundant as the foam of the sea." The ,
ويقول مرة واحدة :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هلnumber mentioned in the Hadith requires the Muslim to ,
repeat each part of the formula thirty-three times and
هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير.
say one time "La ilaaha illallaahu, wahdahu laa
shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa huwa
`ala kulli shay'in Qadeer".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أذاكر الصَلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ِّ َ
ُ
َ د
ُّ َ
ُ
ومؤخره.
ادلبُر :نقيض القبل ،وهو من لك يشء َع ِقبُه
• دبُر لك صَلة :
د
اتلزنيه ,أي تَزنيه اهلل عن لك نَقص َ
• ُسبحان اهلل  :التسبيح  :د
وعيب.
ََ
َ
مح َد اهلل  :احلَمد :هو اثلدناء ىلع اهلل بصفات الكمال.
• ِ
ْ
ََ َ ْ
حر  :رغ َوته عند هيَ َ
جانه.
• زب ِد ابل ِ

فوائد احلديث:

ِّ
اذلكر بعد د
الصلوات املفروضة.
 .1استحباب هذا

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السَلم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صَلح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
د
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
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األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .فتح ُذي اجلَلل واإلكرام ،رشح بلوغ
املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10948( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever hears a man inquiring in the
mosque about something he has lost should  ال:من سمع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل
say: "May Allah not restore it to you," for
.ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا
indeed mosques are not built for this.
**

992. Hadith:

: احلديث.992

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ْ ُ َ دا
ُ  «من سمع:-صىل اهلل عليه وسلم
رجَل يَنش ُد ضالة
ِ
ُ
د
َ د
 فإن املساجد، ال َردها اهلل عليك:يف املسجد فليقل
َ ْ ُلم ت
.»نب هلذا

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever hears a man
inquiring in the mosque about something he has lost
should say: 'May Allah not restore it to you,' for indeed
mosques are not built for this".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith teaches us that if we find someone asking  إىل أن من-ريض اهلل عنه- أرشد حديث أيب هريرة
in the mosque about something he has lost, we should
say to him: "May Allah not restore it to you" or "May you  أن،طلب باملسجد شيئا ضائعا من بهيمة األنعام
not find it", according to another narration. This aims at كما- ) (ال ردها اهلل عليك) أو (ال وجدت:يقال هل
scolding such a person for his lack of reverence for the
ٌ  وهذا،- يف رواية
 ثم.زجر هل عن ترك تعظيم املسجد
mosque. Then, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, clarified the reason for this جاء اتلعليل انلبوي هلذا الزجر ملن نشد ضاتله
rebuke, saying: "Indeed, mosques were not built for :-عليه الصَلة والسَلم-  وهذا يف قوهل،باملسجد
this." In fact, mosques are built for remembering Allah,
َ ُ
the Almighty; prayer; knowledge; good discussions;  أي وإنما بنِيت ذلكر اهلل:)(فإن املساجد لم تنب هلذا
and so on. Therefore, as the seeker of a lost item in the  والصَلة والعلم واملذاكرة يف اخلري وحنو-تعاىلmosque has used this sacred place for a purpose not
ُْ
المن ِشد اليشء يف غري حمله
 وملا وضع هذا،ذلك
befitting it, he deserves supplication against him that he
may not find his lost property. This is to punish him by ناسب ادلاعء عليه بعدم الوجدان؛ معاقبة هل بنقيض
giving him the opposite of what he seeks and also to  ويف اجلملة.قصده وترهيبا وتنفريا من مثل فعله
intimidate others and repel them from doing the same.
Overall, the Hadith falls under commanding the right فاحلديث من قبيل األمر باملعروف وانليه عن
and forbidding the wrong, with the relevant conditions.  وإذا داع عليه بذلك فإن، ويشرتط هل رشوطه،املنكر
If the supplication deters such a person and makes him
. وإال كرره،انزجر وكف فذاك
stop, that is good; otherwise, it should be repeated.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم املساجد:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

 وكذا إذا د، طلبها وسأل عنها: نشد حاجة: • ينشد
.عرفها

. الضائع من املوايش: • ضالة
د
. وهو نوع من أنواع اتلعزير، داعء عليه بنقيض قصده: • ال ردها اهلل عليك

:فوائد احلديث

ُ ْ
د
د
ع عليه ا
. ال ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا: بقوهل،جهرا
 فليد، أن من سمع من ينشد ضالة يف املسجد.1
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د
ا
متااع ،أو ا
ا
 .2هذا احلكم ي
نقدا ،أو غري ذلك؛ جبامع أن املساجد لم تنب هلذا.
اعم؛ سواء اكنت حيوانا ،أو
د
 .3حتريم نشدان الضالة يف املسجد ،ووجوب ادلاعء عليه بهذا ادلاعء وجوباا كفائياا ،وإعَلمه باستحقاقه ادلاعء؛ حيث اختذ املسجد لنشدان

الضوال ،وإشغال املصلني واملتعبدين ،بأعمال ادلنيا.
د
د
د
 .4ظاهره أنه لو خرج عند باب املسجد فنشدها ،فإنه ال حيرم؛ ألنه ليس من املسجد.
د
 .5بيان ما بين هل املسجد ،بأنه للصَلة وذكر اهلل وتَلوة كتابه ،واملذاكرة يف اخلري ،وحنو ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسَلم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
د
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 العَلم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10890( :
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ُ
ْ َ
َ
َ
من صام رمضان إيِمانا واحتِسابا ،غ ِفر هل ما
َْ
َ َّ
تقدم من ذنبِه

 .993احلديث:

Whoever observes fasting during the
month of Ramadan faithfully and expecting
its reward from Allah, will have his past
sins forgiven.
**

993. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعا« :من َ
صام Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
َ ا ْ َ ا ُ
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
َْ
َ د
».
ه
ب
ن
ذ
من
م
قد
ت
ما
هل
ر
ف
غ
رمضان ِإيمانا واح ِتسابا،
ِ
ِ
blessings be upon him, said: ‘Whoever observes
fasting during the month of Ramadan faithfully and
expecting its reward from Allah, will have his past sins
]forgiven.’" [Al-Bukhari and Muslim

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث :أن من صام شهر رمضان إيمانا باهلل Allah will forgive the previous sins of the person who
fasts the month of Ramadan, due to a firm belief in
مصدقا بوعده حمتسبا ثوابه قاصدا به وجه اهلل Allah’s promise and sincerely expecting its reward from -
ُ
تعاىل ،-ال رياء وال ُسمعة ،غ ِفر هل ما تقدم من ذنبهAllah, the Almighty. This does not apply to the person .
who fasts to show off and win good the opinion of
people.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
• إيِ َمانا  :أي ُمصدقا بما َو َرد فيه من اثلواب.
َُْ
ْ
• اح ِت َسابا  :حمتسباا يف صيامه قاصدا به وجه اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل رمضان وعلو مزنتله ،وأنه شهر الصيام ،فمن صامه غفرت خطاياه ،وذنوبه ولو اكنت كزبد ابلحر.
 .2جواز إطَلق قول رمضان من غري إضافة شهر.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم

بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلَليل ،دار ابن اجلوزي -
الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه- .
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد
بن عَلن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م - .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4196( :
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َ َّ َ
من صام يوما يف سبيل اهلل بعد اهلل وجهه عن

Anyone fasts a day for the sake of Allah,
Allah shall keep his face away from Hell
(the distance of) seventy years.

انلار سبعني خريفا

 .994احلديث:

**

994. Hadith:

عن أيب سعيد اخل ُ ْدري -ريض اهلل عنه -قال :قال Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
ِ
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
ا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من صام يوما يف
peace and blessings be upon him, said: "Anyone fasts
a day for the sake of Allah, Allah shall keep his face
away from Hell (the distance of) seventy years".

ْ
سبيل اهلل َب دع َد اهلل وجهه عن د
انلار َسب ِعني خريفا».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من صام يوما The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informs us in this Hadith that anyone who fasts one
واحدا يف سبيل اهلل اكن جزاؤه أن ُيبَ ِّ
تعاىل
اهلل
د
ع
day while performing Jihad (striving for the cause of
ا
وجهه عن انلار سبعني اعما؛ ألنه مجع بني مشقة Allah), Allah shall reward him by distancing his face
away from Hell for seventy years. That is because
اجلهاد واملرابطة ومشقة الصيام ،وإبعاده عن انلار،
fasting in this case combines the hardship of Jihad and
يقتيض تقريبه من اجلنة ،إذ ليس هناك إال طريق that of remaining steadfast, in addition to the hardship
of fasting. Distancing him away from Hell requires
للجنة وطريق للسعري.
moving him closer to Paradise, for there are only two
paths: one to Paradise and the other to Hell-fire.
;[Tanbeeh Al-'Afhaam, 465; Tayseer Al-`Allaam, 346
]Ta'sees Al-'Ahkaam, 3:385
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• يف سبيل اهلل  :يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-.
• َب دع َد اهلل وجهه  :جعل اهلل وجهه بعيدا ،ومىت بعد وجهه بعد مجيع ابلدن ،وخص الوجه باذلكر لرشفه.
• سبعني  :مسافة سبعني.
َ
• خريفا  :أي :سنة ،واخلريف هو :الفصل اثلالث من فصول السنة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب الصوم حال اجلهاد ،إال أن يضعفه فاملستحب هل تركه.
 .2أجر الصيام يف حال اجلهاد أن يباعد اهلل بينه وبني انلار سبعني اعما.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حَلق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة اإللكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه .خَلصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
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انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

الرقم املوحد)4436( :
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ََْْ
الِّبدي ِن دخل اجلنة
من صىل

"Whoever prays the Bardayn will enter
Paradise".
**

995. Hadith:

: احلديث.995

Abu Musa Al-Ash`ari, may Allah be pleased with him,  قال: قال- ريض اهلل عنه- عن أيب موَس األشعري
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
ََْ
لربديْن
 «من صىل ا:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
peace and blessings be upon him, said: "Whoever ِ
.»دخل اجلنة
prays the Bardayn will enter Paradise".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Meaning of this Hadith: Regular performance of these
two prayers is a means of entering Paradise. The term
"Bardayn" refers to the Dawn and Afternoon prayers.
Proof of that is the statement of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, in the Hadith
reported by Jareer: “Prayer before the sun rises and
before it sets.” In a narration by Muslim, he added: “The
Afternoon and Dawn (prayers).” Then, Jareer recited
the verse: {and glorify the praises of your Lord before
the rising of the sun, and before its setting}. They were
called "Bardayn" (the two cool ones) because they are
performed at the cool times of the day, which are its two
ends when the air is pleasant and the intensity of the
heat is gone. Many Hadiths indicated the virtue of these
two prayers, including what was reported by `Umaarah
ibn Ru'aybah from his father that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said:
“Whoever prays before sunrise and before it sets, does
not enter Hellfire.” [Muslim: 634] These two prayers
were specifically mentioned because the time of the
Dawn Prayer is when one enjoys the sweetness of
sleep; and the time of the Afternoon Prayer is when one
is preoccupied with finishing off his daytime chores and
his trade. Performing these two prayers despite that is
a proof of one’s freedom of laziness and his love of
worship. This entails performing all the other prayers. If
one observes these two prayers regularly, then he will
be more observant of the other prayers. Specifying
these two prayers does not mean that whoever prays
them apart from the rest of the five obligatory prayers
enters Paradise, as this is contrary to the textual
evidence. The statement of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him: “Whoever prays the
Bardayn…” means praying them in the enjoined
manner, i.e. praying them on time, and if he is a man
then he should pray them in congregation since
congregational prayer is obligatory, and it is
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 أن املحافظة ىلع هاتني الصَلتني:معىن هذا احلديث
 صَلة الفجر: واملراد بهما.من أسباب دخول اجلنة

-صىل اهلل عليه وسلم-  ويدل ىلع ذلك قوهل،والعرص

 "صَلة قبل طلوع الشمس وقبل:يف حديث جرير

"  " العرص والفجر:غروبها" زاد يف رواية ملسلم يعين
 (وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس:ثم قرأ جرير
 "بردين"؛ ألنهما تصليان يف: وسميتا.)وقبل غروبها

بردي انلهار وهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذهب

 وقد جاءت أحاديث كثرية تدل ىلع فضل.شدة احلر
 من ذلك ما رواه عمارة بن ُرؤيبة،هاتني الصَلتني
 (ال يلج:-صىل اهلل عليه وسلم- عن أبيه عن انليب
ٌ
)انلار رجل صىل قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب
 ووجه ختصيصها باذلكر أن وقت.)634( رواه مسلم
 ووقت العرص،الصبح يكون عند انلوم وذلته

،يكون عند االشتغال بتتمات أعمال انلهار وجتارته
فيف صَلته هلما مع ذلك ديلل ىلع خلوص انلفس من
 ويلزم من ذلك إتيانه جبميع،الكسل وحمبتها للعبادة
 وأنه إذا حافظ عليهما اكن أشد،الصلوات األخر

 فاالقتصار عليهما ملا ذكر ال،حمافظة ىلع غريهما
إلفادة أن من اقترص عليهما؛ بأن أىت بهما دون بايق

 وقوهل.اخلمس حيصل هل ذلك؛ ألنه خَلف انلصوص

 (من صىل الربدين) املراد:-عليه الصَلة والسَلم ذلك بأن يأيت بهما،صَلهما ىلع الوجه اذلي أمر به
 وإذا اكن من أصحاب اجلماعة اكلرجال،يف الوقت

 وال،فليأت بهما مع اجلماعة؛ ألن اجلماعة واجبة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
حيل لرجل أن يدع صَلة اجلماعة يف املسجد وهو impermissible for a man to abandon congregational
prayer in the mosque while he is capable of it.

قادر عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > فضل الصَلة
راوي احلديث :متفق عليه.
د
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ََْ
الربدين  :الربدان الصبح والعرص ،وسميا بذلك ألنهما يصليان يف بردي انلهار ،وهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذهب شدة احلر.
•
• الصَلة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1فضل املحافظة ىلع هاتني الصَلتني.
 .2إيماء إىل حسن خاتمة مصليهما بوفاته ىلع اإلسَلم
 .3عدم االشتغال بانلوم وأعمال ادلنيا عن أداء الفرائض.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،د.مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1397ـه1977 -م .رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم1426 ،ه .ديلل الفاحلني ،حممد بن عَلن،
دار الكتاب العريب .رياض الصاحلني ،د.ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل،
 1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت.

الرقم املوحد)4198( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َ
من صىل عليه ثالثة صفوف فقد أ ْوج َب

If three rows (of people) offer funeral
prayer over a person, then his entry into
Paradise becomes certain.

: احلديث.996

**

996. Hadith:

 اكن مالك بن هبرية: قال،عن مرثد بن عبد اهلل الزيين
َ انل
 إذا صىل ىلع اجلنازة َفتَ َق دال د-ريض اهلل عنهاس
ْ َ َََ َ َُ
َْ
-  قال رسول اهلل: ثم قال،ٍَعلي َها َج دزأه ْم ثَلثة أج َزاء

Marthad ibn `Abdullah al-Yazani said: "When Maalik ibn
Hubayrah, may Allah be pleased with him, offered a
funeral prayer and found a small number of
participants, he would divide them into three rows and
would say that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: 'If three rows
offer funeral prayer over a person, then his entry into
Paradise becomes certain"’.

 «من صىل عليه ثَلثة صفوف:-صىل اهلل عليه وسلم
َ فقد أَ ْو َج
.»ب
**

Hadith Grade:

املرفوع ضعيف واملوقوف

.حسن

:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This noble Companion, when he wanted to perform the اكن هذا الصحايب اجلليل إذا أراد أن يصِّل ىلع جنازة
ا
funeral prayer over a deceased Muslim and saw that
صفوف
ثَلثة
جعلهم
قليَل
فرأى عدد املصلني
the number of people in the congregation was small, he
would make them form three rows, and he said that the  أنه ما من-عليه الصَلة والسَلم- وأخرب عن انليب
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
مسلم يموت فيصِّل عليه ثَلثة صفوف ويدعون اهلل
said that when a Muslim dies and three rows (of people)
offer the funeral prayer over him and make supplication هل يف صَلتهم إال دخل اجلنة؛ وصَلة اجلنازة
to Allah for him, then he surely enters Paradise. The  واملنت املرفوع يغين،مقصودها األول ادلاعء للميت
main purpose of the funeral prayer is to supplicate Allah
in favor of the deceased. In a relevant authentic ريض اهلل- عنه ما صح عن عبد اهلل بن عباس
ُ
narration, `Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased : فقال-أو بعسفان-  أنه مات ابن هل بقديد،-عنهما
with him, reported that a son of his died in Qadeed (or
: قال، انظر ما اجتمع هل من انلاس،يا كريب
Sa`faan), so he asked Kurayb: "O Kurayb, check how
many people have gathered for him (to offer the funeral : فقال، فأخربته، فإذا ناس قد اجتمعوا هل،فخرجت
prayer)." Kurayb said: "I went out and saw a group of  فإين، أخرجوه: قال، نعم:تقول هم أربعون؟ قال
people who gathered for him. I told him, so he asked:
'Would you say that they are forty?' I said: 'Yes.' He  «ما: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- سمعت رسول اهلل
said: 'Take him out (take the deceased out for prayer).  فيقوم ىلع جنازته أربعون،من رجل مسلم يموت
I have heard the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, saying: "If a Muslim man .» إال شفعهم اهلل فيه، ال يرشكون باهلل شيئا،رجَل
died and forty people who do not associate anything
.)948رواه مسلم (ح
with Allah offered funeral prayer over him, then Allah
will surely accept their intercession on his behalf."'"
[Muslim, p. 948]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصَلة ىلع امليت:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي وأمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  مالك بن هبرية:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

انل َ
• َفتَ َق دال د
اس  :أي  :رآهم قليلني.
َ ُ َ َََ َ ْ
• َج دزأه ْم ثَلثة أج َزا ٍء  :جعلهم ثَلثة صفوف.
• أَ ْو َج َ
ب  :وجبت هل اجلنة.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ىلع فعل ما أرشدهم إيله انليب –صىل اهلل عليه وسلم-.
ا
 .2استحباب أن يصف املصلون وراء اإلمام ثَلثة صفوف فصاعدا.
 .3استحباب تكثري املصلني ىلع اجلنازة.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،دار الكتاب العريب ،بريوت .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلسَليم – بريوت 1998 ،م .سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين،
مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة
عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عَلن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار
كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار
مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6400( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
من عل َِم الرِم ،ثم تركه ،فليس منا ،أو فقد

 .997احلديث:

Whoever learned archery and then forsook
it, is not one of us (or he said: then, he has
disobeyed (the command of the Prophet)).

عىص

**

997. Hadith:

ا
عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من `Uqbah ibn `Aamir, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َعل َ
».
عىص
فقد
أو
منا،
فليس
تركه،
ثم
الريم،
م
ِ
blessings be upon him, said: "Whoever learned archery
and then forsook it, is not one of us (or he said: then,
he has disobeyed (the command of the Prophet))".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

من تعلم الريم بالنشاب وغريه اكلرصاص اآلن يف Whoever learns archery with arrows or the like, such as
shooting with bullets in our present time, for the sake of
سبيل اهلل ثم ترك تعاهده فقد عرض نفسه لإلثم و Allah, then stops practicing it (in order not to forget it),
ابلعد عن هدي انليب -عليه الصَلة والسَلمhas exposed himself to bearing a sin for that and has ،-
strayed from the guidance of the Prophet, may Allah's
وليس املراد أنه يكفر بذلك.
peace and blessings be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• من َع ِل َم الريم  :أي ريم النشاب والسهم وحنوهما.
• ثم تركه  :أي بغري عذر.

• فليس منا  :أي من أهل هدينا.

فوائد احلديث:
 .1هذا تشديد عظيم يف نسيان الريم بعد علمه.
 .2فنون القتال وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلم.
 .3األمة اإلسَلمية حذرة يقظة ،فمن غفل أو تغافل؛ فقد اتبع غري سبيل املؤمنني.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ,دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـهرشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن
للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عَلن الصدييق ,دار الكتاب العريب .مصابيح اتلنوير ىلع صحيح
اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.

الرقم املوحد)6401( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whoever visits a sick person whose time of
َ َ
death has not come and says, seven times:
من اعد مريضا لم حيرضه أجله ،فقال عنده سبع
As'alullah al-`azheem rabba-l-`arsh alَّ
`azheem an yashfiyak (I ask Allah the
العرش العظيم ،أن
مرات :أسأل اهلل العظيم ،رب
ِ
ٍ
َ
Great, the Lord of the Great Throne, to cure
يشفيك ،إال اعفاه اهلل من ذلك املرض
you), except that Allah will cure him from
that sickness.

 .998احلديث:

**

998. Hadith:

ا
عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both :
ُ
َ َ of them, reported that the Prophet, may Allah's peace
َ
اعد َمريضا لم ُ
حيرض ُه أجله ،فقال عنده سبع
« َمن

and blessings be upon him, said: ''Whoever visits a sick
د
مرات :أسأل اهلل العظيم ،رب
العرش العظيم ،أن person whose time of death has not come and says,
ِ
ٍ
seven times: ‘As'alullah al-`azheem rabba-l-`arsh alيَشفيك ،إال اعفاه اهلل من ذلك املرض».
`azheem an yashfiyak (I ask Allah the Great, the Lord
of the Great Throne, to cure you)’, except that Allah will
cure him from that sickness".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

حديث ابن عباس -ريض اهلل عنهما -معناه أن
ا
اإلنسان إذا زار مريضا ،لم حيرض أجله أي :ليس
اذلي فيه مرض املوت ،فقال" :أسأل اهلل العظيم ،رب
العرش العظيم ،أن يشفيك سبع مرات إال شفاه اهلل

من هذا املرض" ،هذا إذا لم حيرض األجل أما إذا حرض

األجل ،فَل ينفع ادلواء وال القراءة؛ ألن اهلل تعاىل

قال" :للك أمة أجل ،فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون

ساعة ،وال يستقدمون" األعراف.34 :

Brief Explanation:
**

If someone visits a sick person whose time of death has
not come and prays for him as specified in the Hadith (I
ask Allah the Great, the Lord of the Great Throne, to
cure you), Allah will cure that person from his illness. If,
however, the destined time of death has come, nothing
will be useful, be it medicine or prayer. In this regard,
Allah says: {And for every nation is a [specified] term.
So when their time has come, they will not remain
behind an hour, nor will they precede [it].} [Surat-ul]A`raaf: 34

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

• لم حيرضه أجله  :لم تتم مدة عمره ولم يأت وقت موته ،وليس ذلك املرض هو مرض املوت.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء للمريض بهذا ادلاعء ،وتكراره سبع مرات.
 .2حتقق الشفاء ملن قيل عنده هذا ادلاعء بإذن اهلل -تعاىل ،-إن صدر عن صدق وصَلح.
 .3وعد اهلل -تعاىل -باستجابة ادلاعء من عباده.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلَليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق
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حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-4 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د.
ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-5 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس
وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه-6 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه-7 .
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-8 .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش
املكتب اإلسَليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية-9 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين،
املكتب اإلسَليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه-10 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6270( :
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من غسل ميتا فكتم عليه ،غفر اهلل هل أربعني

 .999احلديث:

He who washes a dead person and conceals
what he sees, Allah will grant him
forgiveness forty times

مرة

**

999. Hadith:

عن أيب رافع -ريض اهلل عنه -مرفواعا« :من د
غسل ميتا Abu Raafi`, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "He who washes a dead person and
conceals what he sees, Allah will grant him forgiveness
''forty times.

فكتم عليه ،غفر اهلل هل أربعني مرة».
درجة احلديث :صحيح.

**

املعىن اإلمجايل:

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

ا

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان فضل من د
غسل ميتا فرأى منه This Hadith clarifies the virtue of the one who washes a
ا
deceased person and conceals what he sees of
املكروهات
من
امليت
من
يرى
واذلي
فكتمه،
عيبا
defects. Such defects are of two types: the first are
نواعن :انلوع األول ما يتعلق حباهل ،انلوع اثلاين ما related to the deceased's state, and the second to his
body. The first type, for example, is if he sees that the
يتعلق جبسده ،فاألول لو رأى مثَل أن امليت تغري
face of the deceased has turned dark and ugly, which
ا
وجهه واسود وقبح فهذا قد يكون ديلَل ىلع سوء might be a sign of a bad ending for that person, we ask
خاتمته نسأل اهلل العافية فَل حيل هل أن يقول للناس Allah safety from this situation. In this case, it is not
permissible for him to mention this to others because
إين رأيت هذا الرجل ىلع هذه الصفة ألن هذا كشف this is considered revealing the defects of the deceased
لعيوبه والرجل قدم ىلع ربه وسوف جيازيه بما who has already gone to meet his Lord, and Allah will
give him what he deserves of justice or grace. The
يستحق من عدل أو فضل ،واثلاين كأن يرى عيباا يف
second type is, for example, seeing a physical defect in
ظهره اكن يسرته عن انلاس يف حياته ،والساتر هل the deceased's back or other parts of his body that he
used to hide from people in his life. So, the one who
بذلك األجر العظيم من الغفران أربعني مرة.
conceals such defects is granted the enormous reward
of forty counts of forgiveness.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > غسل امليت
راوي احلديث :رواه احلاكم وابليهيق والطرباين.
**

اتلخريج :أبو رافع أسلم موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• موىل  :حليف وتابع.

ا
• فكتم عليه  :أي  :رأى منه سوءا فسرت عليه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب كتم عورات امليت إن رأى شيئا منه.
د
 .2أن من توىل غسل أخيه املسلم إذا مات فله أجر عظيم.
املصادر واملراجع:
ا

سنن ابليهيق الكربى ،للبيهيق ،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة  1994 - 1414 ،املعجم الكبري-أبو القاسم الطرباين -املحقق :محدي بن عبد املجيد
السليف-دار النرش :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة-الطبعة :اثلانية املستدرك ىلع الصحيحني-احلاكم-حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا-انلارش :دار
الكتب العلمية  -بريوت  -الطبعة :األوىل 1990 - 1411 ،صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عَلن الصدييق ,دار
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الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم
اهلَليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6402( :
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ُ
َ ْ
ْ َ
َ
من قام ْللة القدر إيِمانا واحتِسابا غ ِفر هل ما
َْ
َ
تقدم من ذنبِه

 .1000احلديث:

Whoever spends the Night of Qadr standing
(in voluntary prayer) out of faith and
seeking reward from Allah, his previous
sins will be forgiven.
**

1000. Hadith:

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من قام يللة Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
ْ َ ا ُ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َْ
َ
َ
الق ْدر َ
».
ه
ب
ن
ذ
من
قدم
ت
ما
هل
ر
ف
غ
إيمانا واح ِتسابا
ِ
ِ
upon him, said: "Whoever spends the Night of Qadr
standing (in voluntary prayer) out of faith and seeking
reward from Allah, his previous sins will be forgiven".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

احلديث وارد يف فضل قيام يللة القدر واحلث ىلع The Hadith mentions the virtue of spending Laylat-ul-
Qadr (Night of Decree) standing in prayer and
ذلك ،فمن وافق قيامه يللة القدر ،مؤمنا بها وبما جاء encourages it. Whoever stands in prayer during Laylat-
ا
يف فضلها راجيا بعمله ثواب اهلل تعاىل ،ال يقصد من ul-Qadr, believing in it and in its virtue, hoping for the
reward of Allah the Exalted, not seeking to show off or
ذلك رياء وال ُسمعة ،وال غري ذلك مما خيالف
gain fame or anything else that counters sincerity and
ُ
اإلخَلص واالحتساب ،فإنه يغفر هل مجيع صغائر expectation of reward from Allah, all of his minor sins
ُذنوبه ،أما الكبائر فَل بد من إحداث توبة صادقة(Saghaa'ir) will be forgiven. As to the major sins ،
(Kabaa'ir), if they relate to the rights of Allah the
إن اكنت يف حق اهلل تعاىل ،أما إن اكنت متعلقة حبق Exalted, then they require sincere repentance. If they
آديم ،فالواجب أن يتوب إىل اهلل تعاىل وأن يَ ْربأ من relate to the rights of people, then it is obligatory to
repent to Allah the Exalted and to free one's liability by
حق صاحبها.
restoring others' rights.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > قيام الليل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

َ ْ
• قام يللة القدر  :أحياها بالعبادة.
ا
• إيِ َمانا  :تصديقا باهلل وبوعده.
ْ
• احتِ َساباا  :طلباا للثواب واألجر من اهلل.
• غفر هل ما تقدم من ذنبه  :أي غفرت الصغائر من ذنوبه أما الكبائر فتشرتط هلا اتلوبة باإلمجاع

فوائد احلديث:

َ ْ
 .1فضل يللة القدر واحلَث ىلع قيامها.
ُ
 .2أن األعمال الصاحلة ال تزكو وال تقبل إال مع االحتساب وصدق انليات.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :
 ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة:
األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت رياض
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الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه املنهاج رشح صحيح مسلم،
تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهرشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح
العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :يلع بن خلف املشهور بابن بطال ،حتقيق :يارس بن إبراهيم،
انلارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :اثلانية1423 ،ه.

الرقم املوحد)4202( :
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Whoever has two wives and is inclined to
one of them will come on the Day of
Resurrection with one side of his body
hanging down.

من اكنت هل امرأتان فمال إىل إحداهما جاء يوم
ُّ
القيامة و ِشقه مائل

 .1001احلديث:

**

1001. Hadith:

عن أيب هريرة ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالAbu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported :
َ َ
َ that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ْ ُ
« َم ْن اكنت هل امرأتان ف َمال إىل إحداهما جاء يوم
upon him, said: "Whoever has two wives and is inclined
ُّ ُ ٌ
وشقه َماِئل».
to one of them will come on the Day of Resurrection
القيام ِة ِ
with one side of his body hanging down".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

د َ
يبني هذا احلديث أن الق ْس َم واجب ىلع الرجل بني
د
إحداهن عن
زوجتيه أو زوجاته ،وأن امليل إىل
د
األخرى حمرم ،كما وضح جزاء من حاد مع إحدى

زوجاته يف القسمة ,وجار يف حق غريها ,وأن اهلل

يعاقبه بأن يفضحه يوم القيامة ,فيأيت للحرش وجنبه

مائل جزاء وفاقا ,واجلزاء من جنس العمل .والعدل

بني الزوجات واجب فيما يقدر عليه الرجل من

انلفقة ،واملبيت ،وحسن املقابلة ،وحنو ذلك ,أما ما ال
د
يقدر عليه مما يتعلق بالقلب من املحبة ،وامليل
القليب ،فليس بواجب ألن هذه األمور ليست يف

Brief Explanation:
**

This Hadith shows that it is mandatory to divide one's
time among one's wives and that favoring one of them
over the other is forbidden. The punishment for the man
who treats his wives unjustly in this respect is that Allah
will disclose him on the Day of Resurrection. He will
come to the gathering place with one of his sides
hanging down. This is an appropriate recompense, for
one reaps what he sows. It is obligatory to treat one's
wives fairly in matters that are controllable such as
financial support, staying overnight, good treatment,
and the like. However, this is not obligatory in
uncontrollable matters such as love and inclination of
the heart, since they are beyond one's power.

طوق اإلنسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.

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

معاين املفردات:

• من اكنت هل امرأتان  :زوجتان أو أكرث.
• فمال إىل إحداهما  :فلم يعدل بينهما.
ُّ ُ
• ِشقه  :جانبه ونصفه.

• مائل  :من امليل ضد االعتدال واالستقامة ,بأن يصاب بالفالج ,وهو مرض حيدث يف أحد شيق ابلدن يبطل حركته وإحساسه.

فوائد احلديث:

د َ
د
إحداهن عن األخرى ،فيما يقدر عليه من انلفقة ،واملبيت ،وحسن
 .1أن الق ْس َم واجب ىلع الرجل بني زوجتيه أو زوجاته ،وحيرم عليه امليل إىل
املقابلة ،وحنو ذلك.
ا
د
د
 .2أن اجلزاء يكون من جنس العمل فإن الرجل ملا مال يف ادلنيا من زوج ٍة إىل أخرى ،جاء يوم القيامة مائَل أحد ِشقيه عن اآلخر؛ فكما تدين
تدان.
 .3إثبات ابلعث وعذاب اآلخرة.
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ٌ
د
 .4تعظيم حقوق العباد ،وأنه ال يسامح فيها؛ النها مبنية ىلع الشح واتلقيص.

َ ْ ْ َد َ ْ ُ
 .5استحباب االقتصار ىلع زوج ٍة واحد ٍة ،إذا خاف الرجل أن ال يعدل بني زوجاته؛ ئلَل يقع يف اتلقصري يف ادلين؛ قال تعاىل{ :ف ِإن ِخفتُ ْم أال تع ِدلوا
َ
ا
اح َدة} [النساء.]3 :
ف َو ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي،
تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه السنن
الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسَلمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند اإلمام
أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم املعروف بـ
(سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين
األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلسَليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
د
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسَلمية ،مرص1427 ،ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهعون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن
القيم :تهذيب سنن أيب داود ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه-بلوغ املرام
من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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ِّ
َ َ
من لك الليل أ ْوت َر رسول اهلل -صىل اهلل عليه

At every part of the night, the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, prayed Witr (voluntary oddnumbered prayer): at its beginning,
middle, and end. Finally he settled on
performing Witr just before dawn.

وسلم ،-من أول الليل ،وأوسطه ،وآخره ،وانتىه
ْ
َّ َ
وِت ُرهُ إىل السح ِر

 .1002احلديث:

**

1002. Hadith:

ِّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :من لك الليل `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: ''At
َ
every part of the night, the Messenger of Allah, may
أ ْوتَ َ
أول
من
:
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
ر
Allah's peace and blessings be upon him, prayed Witr
الليل ،وأوسطه ،وآخره ،وانتَه وتْ ُر ُه إىل د
الس َح ِر».
(voluntary odd-numbered prayer): at its beginning,
ِ
middle, and end. Finally he settled on performing Witr
just before dawn”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خترب اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -عن الوقت The Mother of the Believers `A'ishah, may Allah be
pleased with her, mentions the time when the Prophet,
اذلي اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل الوتر may Allah's peace and blessings be upon him, used to
فيه من الليل ،وأنه ال يتقيد بساعة دون أخرى ،فيف pray Witr at night. He used to pray it at any time at night,
without restricting himself to a certain time. Sometimes
لك سااعت الليل اكن يوتر ،أحيانا من أوهل حني يصِّل
he would pray it at the beginning of the night after
العشاء وما شاء اهلل بعدها ،وأحيانا من أوسطه بعد praying `Ishaa. Sometimes he would pray in the middle
ُم ِيض ثلثه األول ،وأحيانا من آخره حني يميض ثلثاه of the night after the first third of the night had passed.
Sometimes he would pray in the last part of the night
حىت تكون آخر ساعة من الليل.
after two thirds had passed, even in the last hour of the
night.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

د
• من لك الليل  :أي من لك ساعة من الليل ،يف يلايل خمتلفة.
ْ
الوتر.
• قد أوتر  :قد صىل ِ
• من أول الليل  :من بعد صَلة العشاء.
ْ
• انتَه ِوت ُر ُه  :أي وقت وتره.
• د
السحر  :هو آخر جزء من الليل.

فوائد احلديث:

ْ
 .1جواز صَلة ا ِلوتر يف أول الليل ،وأوسطه ،وآخره ،ألن اجلميع وقتها.
ْ
 .2أن األفضل أن يكون ِوتر يف آخر الليل ،ملن وثق من نفسه بالقيام.
ْ
الوتر من صَلة العشاء اىل طلوع الفجر.
ِ .3
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املصادر واملراجع:
تيسري العَلم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة  1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،الطبعة األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5218( :
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Whoever dies while still having some fasts
to make up for, his heir should fast on his
behalf.

ُ
َ َ َ
من مات وعليه ِصيام صام عنه َو ِْلُّه

 .1003احلديث:

**

1003. Hadith:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
عليه وسلم -قال« :من مات وعليه صيَ ٌ
ام َص َ
عنه
ام
ِ
him, said: "Whoever dies while still having some fasts
ُ
َو ِ ُّيله».
to make up for, his heir should fast on his behalf".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل `A'ishah, may Allah be pleased with her, informs that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
عليه وسلم -أمر ويل من مات ،ويف ذمته صوم him, ordered the heir of the one who dies while still
َْ
مفروض من نذ ٍر ،أو كفارة ،أو قضاء رمضان ،بأن having some obligatory fasts to observe, such as a vow,
expiation, or making up for missed Ramadan fasts; to
يصوم عنه؛ ألنه دين عليه ،وقريبه أوىل انلاس
fast on behalf of his deceased relative because it is a
بقضائه عنه؛ ألنه إحسان إيله وبر وصلة ،وهذا أمر debt, and the relative is the worthiest of fulfilling his debt
on his behalf. It is an act of kindness and dutifulness to
استحباب ال إجياب.
him and from the maintenance of kinship ties. This
command denotes desirability, not obligation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ٌ
صيام  :أي :صيام واجب ،والصوم :هو اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل الغروب.
• وعليه
ُ
• َو ِ ُّيله  :قريبه ،والوارث أوىل القرابة به.
د ْ
انلذر  :إجياب امللكف عبادة ىلع نفسه عبادة هلل تعاىل.
•

فوائد احلديث:

ا

َْ
 .1استحباب قضاء الصوم عن امليت ،سواء أكان نذ ارا ،أم واجبا بأصل الرشع.
 .2أن اذلي يتوىل الصيام ،هو ُّ
ويله ،واملراد به :الوارث اذلي انتفع بمخلفاته ،فمن مقتىض القيام بواجبه قضاء ديون اهلل عنه.
ا
مجيعا ،حىت ينهوا ما ىلع امليت.
 .3إذا تعدد األويلاء صاموا
 .4إذا مات قبل اتلمكن من القضاء لم يصم الويل عنه؛ لسقوطه عنه لعدم اتلمكن.
 .5أن القريب ال يقيض صوم اتلطوع عن ميته.

 .6أن انليابة تدخل يف الصوم.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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:
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حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسَلمية -
الكويت ،الطبعة( :من 1427 - 1404ه) .إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :ابن دقيق العيد -مطبعة السنة املحمدية -بدون طبعة وبدون
تاريخ.
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َ
َ
َُْ
َ
من ن َ ِ َ
رشب ،فليت ِ َّم
أو
كل
ِس وهو صائ ِم فأ
ِ
َص ْو َم ُه ،فَإ َّن َما َأ ْط َع َم ُه اهلل َو َس َقاهُ
ِ

 .1004احلديث:

Whoever forgets that he is fasting and eats
or drinks, let him complete his fast, for it
was Allah who fed him and gave him to
drink.
**

1004. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
َ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َ ْ َ َ ُ
يس َوه َو َصائِ ٌم فأكل أو
عليه وسلم -قال« :من ن ِ
upon him, said: "Whoever forgets that he is fasting and
ُ َ د َ
َْ
َ
َ
ُ
رشب ،فليُ ِت دم َص ْو َمه ،ف ِإن َما أ ْط َع َمه اهلل َو َسق ُاه».
eats or drinks, let him complete his fast, for it was Allah
ِ
who fed him and gave him to drink".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

بُنيت الرشيعة اإلسَلمية ىلع اليَّس والسهولةThe Islamic Shariah is built upon ease and facilitation, ،
and on assigning people with obligations that are within
واتللكيف بقدر الطاقة ،وعدم املؤاخذة بما خيرج عن their capacity to fulfill, as well as overlooking what is
االستطاعة أو االختيار .ومن ذلك  :أن من أكل أو beyond the ability or choice. This is clear in this Hadith
ا
that states that whoever forgetfully eats or drinks or
رشب ،أو فعل مفطرا غريهما يف نهار رمضان ،أو غريه
commits another act that breaks the fast during the
َ ُْ د َ
من الصيام ،فلي ِتم صومه ،فإنه صحيح؛ ألن هذا ليس daytime of Ramadan, or while fasting on any other day,
باختياره ،فما فعله اإلنسان ناسيا ا من غري نية فإنه ال then he should complete his fast for the fast is still
sound because he had no choice. Whatever one does
يقدح يف صومه وال يؤثر فيه وإنما هو من اهلل اذلي out of forgetfulness, without intention, it does not affect
the validity of his fast; rather, it is from Allah who made
أطعمه وسقاه.
him eat and drink.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > مفسدات الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

َ
َ
رشب  :أو هنا للتنويع ،وحيتمل أن تكون اعطفة ،وقد ورد احلديث باللفظني.
• فأ ْكل أو ِ
َ
• فليُ ِت دم  :أي :فليكمل صومه ،والَلم لألمر.
• صومه  :الصوم  :هو اإلمساك عن املفطرات من الفجر إىل الغروب.
• من ن َ ِ َ
يس  :من اغب عن ذهنه.
• أطعمه اهلل  :أي :رزقه طعاما ،أي مأكوال.

• وسقاه  :أي :رزقه رشابا ،ونسب ذلك إىل اهلل تعاىل؛ ألنه حصل دون قصد من الفاعل.

فوائد احلديث:

ا
 .1صحة صوم من أكل أو رشب ناسيا.

 .2ليس ىلع من أكل أو رشب ناسيا إثم؛ ألنه ليس باختياره.
ا
ُ
ا
معفوا عنه ،فهو مأمور بال ْ ُم ِ ِّ
يض يف عبادته وجوبا إن اكنت واجبة واستحبابا إن اكنت تطواع.
بطَل
 .3من فعل يف عبادته م ِ
 .4معىن إطعامه من اهلل تعاىل وسقيه ،أنه وقع من غري اختيار ،وإنما اهلل اذلي قدر هل ذلك بنسيانه صيامه.
 .5سعة رمحة اهلل تعاىل بعباده.

 .6يَّس الرشيعة اإلسَلمية.

453

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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 .خَلصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4525( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Do (good) deeds according to your capacity,
for by Allah, Allah never grows weary (of
giving rewards) unless you grow weary (of
doing good deeds), and the best deed in His
sight is that which is done regularly.

 فواهلل ال يمل اهلل، عليكم بما تطيقون،مه
 وَكن أحب ادلين إْله ما داوم،حىت تملوا
صاحبه عليه

**

1005. Hadith:

: احلديث.1005

صىل اهلل-  أن انليب:-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, came in while a woman was sitting with her. He
said: "Who is she?" `A'ishah replied: "She is so-andso," and told him about her (excessive) praying. He said
disapprovingly: "Do (good) deeds according to your
capacity, for by Allah, Allah never grows weary (of
giving rewards) unless you grow weary (of doing good
deeds), and the best deed in His sight is that which is
done regularly”.

 «من: قال، دخل عليها وعندها امرأة-عليه وسلم
ْ
، « َمه: قال. هذه فَلنة تذكر من صَلتها:هذه؟» قالت
ُّ َ
ُّ َ
» فواهلل ال ي َمل اهلل حىت ت َملوا،عليكم بما تطيقون
.واكن أحب ادلين إيله ما داوم صاحبه عليه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

A woman came to visit `A'ishah, may Allah be pleased  فذكرت هلا كرثة-ريض اهلل عنها- زارت امرأة اعئشة
with her, and mentioned to `A'ishah her abundant
worship and prayer, so `A'ishah mentioned that to the -  فذكرت اعئشة ذلك لرسول اهلل,عبادتها وصَلتها
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.  فنهاها عن املبالغة يف العبادة-صىل اهلل عليه وسلم
He expressed disapproval and forbade her from going
 وأخربها أن اهلل ال,وتكليف انلفس ما ال تطيق
to extremes in performing acts of worship, and
instructed her not to overburden herself with things she  فينبِغ,يعاملكم معاملة امللل حىت تملوا فترتكوا
could not handle. Then he informed her that Allah does لكم أن تأخذوا ما تطيقون ادلوام عليه يلدوم ثوابه
not become tired of rewarding good deeds until one
.لكم وفضله عليكم
becomes tired of excessive worship and thus abandons
it. One should thus only do what he will be able to
continue doing regularly to continue receiving the
reward of Allah for it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. ُكمة تقال للزجر وانليه: • مه

. ويه اسم ملقدار ما يمكن أن يفعل بمشقة, أي اغية ما تستطيعون: • تطيقون

. بل يليق جبَلهل وعظمته، فتور يعرض لإلنسان من كرثة مزاولة يشء فيوجب الالكل واإلعراض عنه لكنه بالنسبة هلل ليس فيه نقص: • تملوا
. أي واظب واستمر عليه: • داوم

:فوائد احلديث
. جواز السؤال عمن دخل ابليت من النساء أو الرجال.1
 جواز ذكر الوصف أمام العالم يلصحح اخلطأ ويثين ىلع الصواب.2
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 .3استحباب الزجر عند رؤية املنكر.

 .4ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة.

 .5اإلكثار من العبادة فوق ما يطيق اجلسد يؤدي إىل امللل والفتور فترتك انلفس
 .6االعتدال واتلوسط يف أداء العبادة مداعة الستمرارها وثلبات الطاعة عليها.
ا
 .7أحب األعمال وأكرثها ثوابا أدومها وإن قلت.

 .8جيب علينا أن نعتقد أن اهلل -تعاىل -مزنه عن لك صفة نقص من ملل وغريه ،وما يف هذا احلديث من إثبات امللل هلل يقال :ملل اهلل ليس
كملل املخلوق فيف حق املخلوق تكون ىلع وجه انلقص ،أما يف حق اخلالق ىلع وجه الكمال ،أو املراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن اهلل
جيازيك عليه فإن اهلل ال يمل من ثوابك حىت تمل من العمل ،ويكون املراد بامللل الزم امللل.

املصادر واملراجع:

تهذيب اللغة ,تأيلف :أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ,حتقيق :حممد عوض مرعب ,انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ,ط  1اعم 2001م
لسان العرب ,تأيلف :أبو الفضل مجال ادلين ابن منظور األنصاري الرويفىع اإلفريىق ,انلارش :دار صادر ,ط  3اعم  1414تاج العروس ,تأيلف :د
حممد
بن د
حممد بن عبد د
الرزاق احلسيين الزبيدي ,انلارش :دار اهلداية .املعجم الوسيط ,تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة ,انلارش :دار ادلعوة .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلَليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف
ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبِج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم  1987 - 1407تطريز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار
العاصمة ,ط 2002 – 1423اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار
طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد
عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)5845( :
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َ َ ََ َ ْ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه
حنَ ْرنا ىلع عه ِد َرس
ِ
وسلم -فَ َرسا فَأَ َكلْ َناهُ

 .1006احلديث:

We slaughtered a horse and ate it at the
time of the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him.
**

1006. Hadith:

ْ َ
ْ
َْ
عن أس َماء بِنت أ ِيب بَك ٍر-ريض اهلل عنهما -قالت:
َََْ ََ َ ْ َ ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-
«حنرنا َىلع عه ِد رس ِ
َ
َْ ْ َ
َ َ َْ
ف َر اسا فأكلن ُاه»َ .و ِيف ِر َوايَ ٍة « َوحن ُن بِال َم ِدين ِة».
درجة احلديث :صحيح.

Asmaa bint Abi Bakr As-Siddeeq, may Allah be pleased
with both of them, reported: "We slaughtered a horse
and ate it at the time of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him." Another
narration had the following addition: "while we were in
Madeenah".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:
ُ

َ

Brief Explanation:

ُ ْ َ ُ
اء بنْت أيب بكر الصديق -ريض اهلل Asmaa bint Abi Bakr As-Siddeeq, may Allah be pleased
خت ِرب أسم ِ
with both of them, reports that during the lifetime of the
ََُ ََ ا ََ
ىلع َع ْهد َر ُ
صىل
هلل
ا
ول
س
عنهما -أنهم حنروا فرسا
ِ
ِ
ِ
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
ََ َ ُ
ََ ٌَ ََ
َ
َ
ُ
از be upon him, they slaughtered a horse and ate it. This
و
ج
ىلع
ة
ل
ال
د
ذلك
ويف
،
وه
اهلل عليه وسلم -وأكل
ِ
َ ْ ُ
ََََ َ َ ٌ ََْ َ ْ
َ
ْ َ َ proves the lawfulness of eating horse meat. Therefore,
أك ِل حلُومِ اخلَيْ ِل ،وال يتوهم أحد منع أك ِلها الق ِرتانِها
ْ ْ َ no one should mistakenly believe that horse meat is
ْ َ
َ َ
َم َع احل َ ِم
ال يف اآلية ،ويه قوهل تعاىل( :واخليل unlawful to eat just because horses are mentioned
وابلغ ِ
ري ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ
وها َوزينَ اة َو َخيْلُ ُق َما ال along with donkeys and mules in the verse where Allah
ابلغال واحل ِمري لِرتكب
و ِ
ِ
the Exalted says: {And the horses, mules and donkeys
ََْ َ
تعل ُمون) [ ،انلحل .] 8 :
for you to ride, and as adornment. And He creates that
]which you do not know} [Surat-un-Nahl: 8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

َُْ َ َْ
ْ
َْ َ
َ د َْ
َْ ُ َ ْ
ُ ُ
َ
د ْ
األ ْن َعامِ َاكإلبلَ ،
وما َي ْق ِدر ُ
حبه ف ُه َو يُذبَ ُح ،ول َعل الف َرس مما ال ي ُ ْستَ َطاع ذحبُه فيُنحر.
انلح ُر يَكون ملا ال يذبح ِمن
• حنَ ْرنا :
ابن آدم ىلع ذ ِ
ِِ
ََ َ ْ َ ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم : -يف َز َم ِنه.
• ىلع عه ِد رس ِ

فوائد احلديث:

ُ
ُّ َ ْ ُ
ْ ُ َ َ َ ْ
ِ .1حل أك ِل حلُومِ اخلَيْ ِل ،إذ أ ِكل َىلع عه ِد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأقِ در عليه.
 .2قوهلا "وحنن يف املدينة" يرد ىلع من قال :إن حلها نسخ بغرض اجلهاد ،بسبب االحتياج إيلها.

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 .خَلصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م -4 .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم ،البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه -5 .اإلملام برشح عمدة
األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه -6 .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م -7 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.

الرقم املوحد)3000( :
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ََ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ َ َْ
ت اهلل ْ َ
احل َر ِام
ي
نذرت أخ ِيت أن تم َِش إىل ب ِ
َ َ َََ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ُ َ
حافِية ،فأمرت ِين أن أستف ِيت لها رسول اهلل-صىل
َ ْ ََُُْْ ََ َ ْ
اهلل عليه وسلم -فاستفتيته ،فقالِ :تلَم ِش
َ َْْ َ ْ
رتكب
ول

 .1007احلديث:

My sister took a vow to walk to Al-Masjid
Al-Haraam barefoot. Then she ordered me
to ask the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, about it. I
asked him, and he replied: "Let her walk
and ride".
**

ْ

1007. Hadith:

َ

َ َ ْ
ُ
ت My sister took a vow to walk to Al-Masjid Al-Haraam
عن عقبَة بْن َاع ِم ٍر -ريض اهلل عنه -قال« :نذر
َ
barefoot. Then she ordered me to ask the Messenger
َْ َ َ َ ا َ َ َ ْ
ُ ْ َ ْ َْ َ َ َْ
ين
ت
ر
م
أ
ف
،
ة
ي
ف
ا
ح
ر
احل
اهلل
ت
أخ ِيت أن تم ِيش إىل بي
امِ
ِ
ِ
ِ
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ُ َ
يت لها رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلمabout it. I asked him, and he replied: "Let her walk and -
أن أستف ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
رتك ْ
فَ ْ
استَ ْفتَيْتُ ُه ،فقالَ :تل ْمش َول َ ْ
ride".
ب».
ِ

ِ

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ْ َ َ
نسان أنده َينْ َدف ُع أحيانا ا َفيُوج ُ
يعة اإل َ
ب ىلع
ِمن ط ِب ِ
ِ
ِ
َ
نفسه َما ي َ ُش ُّق عليه ،وقد جاء َ ْ
باالعتدال،
رش ُعنا
َ
َ
املش دقة َىلع د
انلفس يف ال ِعبادة حىت ت ْستَ ِمر ،ويف
وعدمِ

يث طلبت أخت عقبة بن اعمر منه ،أن
هذا
ِ
احلد ِ
يسأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنها نذرت
فرأَى د
أن تذهب إىل ابليت احلرام ماشية حافيةَ ،
انليب
ُ ُ َ ا
د
يق شيئا ِمن
صىل اهلل عليه وسلم -أن هذه املرأة ت ِطَ
َ
َ َ َ
َ ََ َ ْ َ
اقت امليش ،وأ ْن تَ ْر َك َ
ب
ميش ما أط
امليش ،فأمرها أن ت ِ
إذا َع َ
ج َزت َعن امليش.

Brief Explanation:
**

It is man's nature to act rashly sometimes and oblige
himself to do that which is difficult for him. Islam has
come with moderation and facilitation in the acts of
worship so that one can continue performing them. In
this Hadith, the sister of ‘Uqbah ibn ‘Aamir asked her
brother to ask the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, about her vow to
walk to Al-Masjid Al-Haraam barefoot. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, believed
that this woman had the ability to walk some of the way,
so he ordered her to walk as long as she was able to
do so and to ride when she could not.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ا
• َحا ِفيَة  :غري منتعلة ،أو بدون حذاء.
ْ
• ِ َتلم ِش  :يف َوقت قدرتها ىلع امليش.
ْ
رت َك ْ
ب  :إذا َع َ
• َول ْ َ ْ
ج َزت َعن امليش.

فوائد احلديث:

َ
َ
د ْ
ََ
ُْ
د
َ ْ
د
ٌ ْ
َ
َ ْ ُ
ور ،فالظا ِهر أن هذه املرأة ملا نذ َرت امليش َع ِل َمت ِم ْن
 .1يف احلديث بيان ِ َبلع ِض ال ِعل ِل يف ك َرا ِهية الش
ارع للنذ ِر؛ وهو العجز عن ال ِقيامِ باملنذ ِ
َْ
ْ َ َ
َ ُ ْ
د
فاضط درت إىل ُ
املأزق.
نف ِسها َعد َم القد َرة؛
اخلر ِ
وج ِمن هذا ِ
َ ا
َْ
َ َ َْ َْ
َ
ْ
د
أن َم ْن نَ َذ َر َ
ُ
يش إىل املسجد َ
الم ْ َ
الوفاء به؛ ألن هذا لي َس نذر ِعبَادة َمق ُصودة ،وإنما هو نذ ٌر
جيب َعليه
احلرام ،أو أحد
.2
املسجدين م ِ
ِ
اشيا ،ال ِ
َْ
َ
ُ
ُمبَاح .ونذر املباح ،إن لم ي ِف به فعليه الكفارة.
ُ ُ ْ
ْ َْ ْ َ ََ َُ َ
ْ َ
د
ْ َ َْ
ْ
َ
املصلَ َ
اليت َجي ُ
ك ُمهَ ،فيُ ْؤ َم ُر بالعبَادة؛ ألندها ِّ
ب َ
الوفَ ُ
ح ِة.
اء بِهاِ ،إذ قد اشتَ َمل أداؤها َىلع
لك ح
اح و ِعبَاد ٍة ،ف ِل
 .3أنه إذا اشتَ َمل انلدذ ُر َىلع أم ٍر ُمبَ ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َْ َ ُْ َ ْ
ُ
َ
رش َعه اهلل -تعاىل -من د
ع إال ما َ َ
 .4أنده ال ُيتَ َعبَدد إال بما َ َ
رش َعه اهلل ورسوهل.
الطااعت ،فاأل ْصل يف ال ِعبَادات احلظر؛ فَل يرش
ِ

458

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
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 .خَلصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م -4 .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم ،البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه -5 .اإلملام برشح عمدة
األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه -6 .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م -7 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.

الرقم املوحد)3001( :

459

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The prohibition of Khamr was revealed,
and it (Khamr) is made of five things:
grapes, dates, honey, wheat, and barley.
**

1008. Hadith:

َ ْ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ َْ َ َ َ
،ب
ن
ع
ال
ِن
م
:
ة
س
ٍ نزل حت ِريم اخلم ِر و ِيه مِن مخ
ِ ِ
َّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ
ري
ع
الش
 و،ِ واحل ِنطة، والعس ِل،واتلم ِر
ِ
ِ

: احلديث.1008

َْ
 أن عمر قال-ريض اهلل عنهما-عن عب ُد اهلل بن عمر

`Abdullaah ibn `Umar, may Allah be pleased with both
of them, reported that `Umar –while standing on the
pulpit of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him– said: "O people, the prohibition
of Khamr was revealed, and it (Khamr) is made of five
things: grapes, dates, honey, wheat, and barley. Khamr
is anything that clouds the mind (i.e. intoxicates). There
are three things that I wish the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, had left us
something decisive about to which we would refer: the
grandfather (his share of inheritance), the Kalaalah
(one who leaves neither ascendants nor descendants),
and some questions related to Riba (usury)".

 "أما: -صىل اهلل عليه وسلم- -ىلع منرب رسول اهلل-

: إنه نزل حتريم اخلمر ويه من مخسة، أيها انلاس،بعد
. والشعري، واحلنطة، والعسل، واتلمر،ِم َن العنب
َ
َ َ ََ ََْ َ ٌ ْ ُ َد
-  ثَلث َو ِددت أن َر ُسول اهلل.العقل
 ما خامر:واخلمر
َ َ َ َ َ
َ َ ْ ا
َ
ْ
 اكن ع ِهد إيلنا ِفيها عهدا-صىل اهلل عليه وسلم
َ
َ
َْ
ُّ
ٌ  وأَبْ َو،والالكلَ ُة
ِّ اب ِم َن
."الر َبا
، اجلَد:ننتَ ِيه إيلْ ِه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In the mosque of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and standing on his pulpit,
`Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
delivered a Khutbah (sermon) in which he stated that
Khamr is everything that intoxicates, not just wine that
is made of grapes, but, rather, all intoxicating
beverages made of dates or honey or wheat; they are
all considered Khamr. `Umar also mentioned in his
Khutbah three problematic issues which he wished the
Prophet had left a decisive ruling regarding them before
his death. They are: the grandfather's share of
inheritance, division of the estate of one who leaves
neither ascendants nor descendants, and some
questions related to Riba (usury). Praise be to Allah,
the rulings on these three issues are known. This
Hadith does not mean that the Prophet did not mention
these issues at all, for he had indeed delivered the
message and fulfilled the trust and conveyed from Allah
matters that are less known and less significant than
these three. However, `Umar only wished that the
Prophet had left an explicit statement regarding them
that would not be subject to Ijtihaad (reasoning).

 يف مسجد-ريض اهلل عنه- خطب عمر بن اخلطاب

 وىلع منربه هذه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 أن اخلمر ما خامر-ريض اهلل عنه-  وقرر فيها،اخلطبة
 بل حىت الرشاب، فاخلمر ال خيتص بالعنب،العقل

،املسكر املصنوع من اتلمر أو العسل أو احلنطة مخر

 يف خطبته أن ثَلث-ريض اهلل عنه- وقد ذكر عمر
 تمىن أن لو اكن عهد،مسائل فيها إشاكل عندهم

 يف هذه اثلَلث املسائل-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ا
، مرياث اجلد: ويه،عهدا إىل أمته ينتهون إيله فيها
 وبعض أبواب،ومرياث لك ميت ال ودل هل وال وادل

 واحلمد هلل أن احلكم يف هذه اثلَلث املسائل،الربا

صىل اهلل عليه-  وليس معىن هذا أن انليب،معلوم

، وأدى األمانة، فقد أتم الرسالة، لم يبينهن-وسلم
 ولكن،وبلغ عن اهلل ما هو أخىف وأقل شأنا منهن

 يريد أن يكون فيها نص-ريض اهلل عنه- عمر
.رصيح واضح ال حيتمل االجتهاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
. متفق عليه:راوي احلديث

460

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

معاين املفردات:

• اخلمر  :مأخوذ من اتلخمري ويه اتلغطية؛ ألن اخلمر يغطي العقل فيذهب اإلحساس من اإلنسان.
• ثَلث  :أي ثَلث مسائل.
• احلِنطة  :القمح.

• وددت  :تمنيت.

• قوهل اجلد  :أي مرياث اجلد.

• والالكلة  :الالكلة :ىلع القول األصح هو لك ميت ال ودل هل وال وادل ،أي :إذا انعدم األصل والفرع فهو الكلة .األصل :هو األب واجلد ،والفرع:
هو االبن وابن االبن.
• ِّ
الربا  :الزيادة أو اتلأخري يف أشياء خمصوصة ،مثل :أن يعطيك ألفا ىلع أن تردها بعد شهر ألفا ومائتني.

فوائد احلديث:
 .1أن اخلمر اليت أنزل حتريمها وفهمها الصحابة عند الزنول ،يه :لك ما خامر العقل ،سواء اكنت من عنب أو غريه.
 .2أن العالم مهما بلغ من العلم ،فإنه ال حييط به ،وخيىف عليه أشياء.
 .3املسألة األوىل من املسائل اثلَلث توريث اجلد مع اإلخوة األشقاء أو ألب ،واحلكم فيها أن اجلد يقوم مقام األب ،فَل يرث اإلخوة مع وجود
اجلد ،وهو حكم أيب بكر -ريض اهلل عنه -وغريه.

 .4اثلانية الالكلة ومعناها اذلي يموت ،وليس هل ودل وال وادل.

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 العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم مصطىف ،أمحد الزيات،
حامد عبد القادر ،حممد انلجار) ،انلارش :دار ادلعوة.

الرقم املوحد)2954( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َّ ِ  انلَّ َج-صىل اهلل عليه وسلم- َن ََع انلِب
ايش يف
َّ
، خرج بهم إىل املصىل،اْلوم اذلي مات فيه
َّ
َ َ َ َّ َ
ِّب أ ْربعا
 وك،فصف بهم

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, announced the
death of the Negus on the day he had died.
He took the people to the prayer place,
lined them up, and made four Takbeerahs.
**

1009. Hadith:

: احلديث.1009

ُّ  « َن َىع: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
صىل- انليب
َ انل
 د-اهلل عليه وسلم
ج ِ د
،ايش يف ايلوم اذلي مات فيه
َدَ ََْ ا
د
د
.» وكرب أربعا، فصف بهم،خرج بهم إىل املصىل

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, announced the death of the
Negus on the day he had died. He took the people to
the prayer place, lined them up, and made four
Takbeerahs".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Negus, king of Abyssinia, did the Muslim emigrants انلجايش ملك احلبشة هل يد كريمة ىلع املهاجرين
a generous favor. When Quraysh in Makkah oppressed
د
Muslims, they sought refuge in Abyssinia before there  حني ضيقت عليهم قريش يف،إيله من الصحابة
was a Muslim community in Madinah. There in  ثم قاده، وقبل إسَلم أهل املدينة فأكرمهم،مكة
Abyssinia, the Negus received them well and treated
، وطرحه الكرب إىل أن أسلم، واتباعه احلق،حسن نيته
them with hospitality. His sincere intention and lack of
arrogance led him to accept the truth and convert to .-صىل اهلل عليه وسلم-  ولم ير انليب،فمات بأرضه
Islam. He died in his country without seeing the  وكونه بأرض لم، وكرب مقامه،فإلحسانه إىل املسلمني
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.
َ د
Because of his favors to Muslims, his high esteem, and -صىل اهلل عليه وسلم- يصل عليه فيها أخرب انليب
dying in a land where no Muslim prayers were said over  وخرج،أصحابه بموته يف ذلك ايلوم اذلي مات فيه
د
him, the Prophet, may Allah's peace and blessings be ا
ا
ا
وإشهار
،انلجايش
لشأن
ا
تفخيم
؛
املصىل
بهم إىل
upon him, informed his Companions of his death and
ا
ا
took them out to the prayer place to say prayers on him.  وماكفأة هل ملا صنع، وإعَلنا لفضله،إلسَلمه
By this, the Prophet, may Allah's peace and blessings ، وطلباا لكرثة اجلمع يف الصَلة عليه،باملهاجرين
be upon him, declared that the Negus had converted to
Islam and also paid him tribute for his position and  وصىل عليه وكرب يف تلك الصَلة أربع،فصف بهم
generosity. The Prophet's prayer with the Muslim
-.تعاىل-  شفاعة هل عند اهلل،تكبريات
congregation would be an intercession with Allah, the
Almighty, in favor of the Negus.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصَلة ىلع امليت:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

َ
. اإلخبار باملوت: انليع: • ن َىع
َ انل
• د
ج ِ د
. ريض اهلل عنه، واملراد هنا أصحمة بن أجبر تويف يف رجب سنة تسع، هو لقب للك من ملك احلبشة: ايش
. انلاس: أي: • بهم
د
. وحيتمل أن املراد به مصىل اجلنائز، مصىل العيد فيما يظهر: • املصىل
د
. صىل بهم صفوفا: • فصف بهم
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• د
كرب أربعا  :قال :اهلل أكرب أربع مرات.

فوائد احلديث:
 .1اإلخبار بموت امليت للمصلحة يف ذلك؛ من تكثري املصلني ،وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من انليع املنيه عنه اذلي اكنوا فيه ينادون عليه يف
األسواق والطرقات ،بأنواع املدائح الصحيحة واملكذوبة ،وفيه مفاسد من وجوه كثرية.

 .2فضيلة كرثة املصلني.

 .3فضيلة انلجايش.

 .4ثبوت آية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أخرب بموت انلجايش يف ايلوم اذلي مات فيه.
د
امليت يف مصىل العيد إذا اكن اجلمع كثريا.
 .5الصَلة ىلع
ِ
 .6مرشوعية تقدم اإلمام ،ومرشوعية صفوف انلاس وراءه يف صَلة اجلنازة.

 .7اتلكبري يف صَلة اجلنازة أربع ،فيه اكلصَلة ىلع امليت احلارض.
َ د
يصل عليه؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني.
 .8مرشوعية الصَلة ىلع امليت اذلي لم

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)5396( :

463

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ

نَىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن حتْلِق The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade that the
املرأة رأسها
woman shaves her head.

 .1010احلديث:

**

1010. Hadith:

عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :نََه رسول اهلل -صىل ‘Ali, may Allah be pleased with him, reported: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َْ
رأسها.
املرأة
ق
ل
اهلل عليه وسلم -أن حت
ِ
be upon him, forbade that the woman shaves her
head".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث منع املرأة من حلق شعرها سواء باملوس أو In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, prohibited women from shaving
املاكينة ،وذلك ألن اذلوائب للنساء اكللىح للرجال their head, whether by a razor or shaving machine. This
يف اهليئة واجلمال ،وفيه بطريق املفهوم جواز حلق is because a woman's braids are equivalent to a man's
beard, in terms of how they affect her appearance and
الرجل ،وال خَلف فيه.
add to her beauty. It is implicitly understood therefrom
that it is permissible for a man to shave his head,
without difference in scholarly opinions in this regard.
[Al-Qaari, Mirqaat Al-Mafaateeh Sharh Mishkaat Al]Masaabeeh, 7:2845
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه النسايئ والرتمذي.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ْ
َُْ
المثلة ،فإن دعت احلاجة حللقه اكتلداوي جاز َحلقه.
 .1كراهة حلق املرأة شعر رأسها؛ ألنه نوع من

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،
عيد اهلَليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق:
د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه سلسلة
األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،دار النرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1412 ،
 ـه 1992 /م.

الرقم املوحد)8913( :
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"We were forbidden to follow funeral
processions, but the prohibition was not
mandatory for us".

ِّ
ُ َ
ُْ ْ
ينا عن ات َب ِ
اع اجلنائز ،ولم يع َزم علينا
ن ِه

 .1011احلديث:
ُ

**

1011. Hadith:

َ

عن أ ِّم َ
ع ِط دية األنصارية -ريض اهلل عنها -قالتUmm `Attiyyah Al-Ansaariyyah, may Allah be pleased :
with her, reported saying: "We were forbidden to follow
ِّ
َُْ ْ
«نُ ِهينَا عن ات َب ِ
».
علينا
م
ز
ع
ي
ولم
اجلنائز
اع
funeral processions, but the prohibition was not
mandatory for us'.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:
ُ

Brief Explanation:

أ ُّم َ
ع ِط دي َة األنصارية من الصحابيات اجلليَلت تفيد A noble female companion, Umm `Attiyyah Al-
Ansaariyyah, reports that the Prophet, may Allah's
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه النساء عن peace and blessings be upon him, has forbidden
اتباع اجلنائز؛ ملا فيهن من شدة الرقة والرأفة ،فليس women from accompanying the funeral processions.
This is because woman are very delicate and
دليهن صرب الرجال وحتملهم للمصائب؛ فخروجهن
emotional, and are not as patient and enduring as men
يؤدي إىل اهللع والفتنة بما يشاهدن من حال محل at times of adversities and calamities. Thus, following
اجلنازة واالنرصاف عنها ،ولكن مع هذا فهمت من the funeral procession will make women panic and
distressed as they observe the dead person carried to
قرائن األحوال أن هذا انليه ليس ىلع سبيل العزم the grave and left in it. Nevertheless, Umm `Attiyyah
واتلأكيد؛ فكأنه ال يفيد حتريم ذلك عليهنunderstood from the surrounding circumstances that ،
this prohibition was not absolute or mandatory, and it
والصحيح املنع ،وقال ابن دقيق العيد :قد وردت
does not mean that women are forbidden to do so. But
أحاديث أدل ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث مما the correct opinion is that women are forbidden to
accompany funeral processions. Ibn Daqiq-ul-`Eed
يدل عليه هذا احلديث.
said: "There are other Hadiths, which prove strongly
prohibition of following funeral processions by women,
"more than this Hadith.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

ُ
• نهينا  :أي مجاعة النساء ،وانلايه هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
• اتباع اجلنائز  :تشييعها وامليش معها ،واجلنائز :األموات.
ُْ
• يع َز ْم  :يؤكد علينا بانليه.

فوائد احلديث:
 .1قول الصحايب :أمرنا أو نهينا حيمل ىلع أن اآلمر وانلايه هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2نيه النساء عن اتباع اجلنائز ،وهو اعم يف اتباعها إىل حيث جتهز ويصىل عليها ،وإىل املقربة حيث تدفن.
 .3علة انليه أن النساء ال يطقن مثل هذه املشاهد املحزنة واملواقف املؤثرة؛ فربما ظهر منهن من التسخط واجلزع ما ينايف الصرب الواجب.
 .4األصل يف انليه اتلحريم إال أن أم عطية فهمت من قرينة احلال أن نهيهن عن اتباع اجلنائز ليس جازما مؤكدا ،لكن قد وردت أحاديث أدل
ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث مما يدل عليه هذا احلديث ،كما تقدم.
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 .5نيه الشارع ينقسم إىل عزيمة يلزم اجتناب املنيه عنه ،وهو األصل ،وإىل تزنيه يطلب فيه اجتناب املنيه عنه دون إلزام.

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،اإل مارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3228( :
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ْ ُ ُ ُ َ َّ ْ ُ ُ ُ َ َّ
ن ِع َم األدم اخلل ،ن ِع َم األدم اخلل

 .1012احلديث:

What an excellent dip vinegar is! What an
!excellent dip vinegar is
**

1012. Hadith:

َ
عن جابر -ريض اهلل عنه :-أ دن د
انل د
يب -صىل اهلل عليه
َِ ْ َ َ د َ ي
ََ َ ْ َ ُ ُُ
وسلمَ -سأل أهله األد َم ،فقالوا :ما ِعندنا ِإال خل،
ُ ُ
َ َ َ ُُْ
د ْ
ْ ُُ
ََ
ج َعل يَأكلَ ،و َيقول« :نِع َم األد ُم اخلَل ،نِع َم
فد َاع بِ ِه ،ف
د
ُُ
األد ُم اخلَل».
درجة احلديث :صحيح.

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, May Allah's peace and blessings be upon him,
asked his family for a dip (to eat with bread) and they
replied: "We have nothing but vinegar." So he told them
to bring it and began to eat, saying: "What an excellent
!"dip vinegar is! What an excellent dip vinegar is
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أهله طعاما يأكله The Prophet, May Allah's peace and blessings be upon
him, asked his family to bring him some food to eat it
باخلزب ،فقالوا :ما عندنا يشء إال اخللُ ،فأمر بإحضاره with bread. They replied that they had nothing but
ُ
فِجء به فجعل يأكل ويقول :نعم األد ُم اخلل ،نعم vinegar. So he asked them to bring it and started eating
ُ
while praising vinegar and saying: "What an excellent
األ ُد ُم اخلل .وهذا ثناء ىلع اخلل ،وإن اكن اخلل رشابا
dip vinegar is! What an excellent dip vinegar is!" This
يرشب لكن الرشاب يسىم طعاما؛ قال اهلل -تعاىلis a praise of vinegar. Although it is a drink, it is referred :-
َ
{ف َمن َرش َب ِمنْ ُه فَلَيْ َ
س ِم ِّين َو َمن ل د ْم َي ْط َع ْم ُه فَإند ُه to as food. It is acceptable in Arabic to refer to anything
ِ
ِ
that has a taste to be savored as food, as in the Quranic
ِم ِّين} ،وإنما ُس ِ َ
يم طعاما ألن هل طعما يطعم.
verse: {"Indeed, Allah will be testing you with a river. So
whoever drinks from it is not of me, and whoever does
]not taste it is indeed of me...} [Surat-ul-Baqarah: 249
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

معاين املفردات:

ُُ
• األدم  :ما يؤلك مع اخلزب أي يشء اكن.

• اخلل  :ما محض من عصري العنب وغريه.
• فداع به  :أمر بإحضاره.

فوائد احلديث:
 .1استحباب مدح الطعام ولو اكن بسيطا قليل اللكفة.
 .2مدح االقتصاد يف األكل ،ومنع اعتياد انلفس ىلع األطعمة ادلسمة الكثرية اللكفة.
 .3تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم يف طعامه وامتداحه هل.
 .4مدح اخلل سواء اكن املدح لفضل اخلل أو تطييبا خلاطر أهله.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه 2009 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهَليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،نرش:
املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5447( :
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ْ َ َّ ُ ُ
ُ ِّ
الرجل عبد اهلل ،لو اكن يصِّل من الليل
ن ِعم

 .1013احلديث:

What an excellent man `Abdullah is if only
he observes the night prayer.
**

1013. Hadith:

وعن سالم بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -ريض

Saalim ibn `Abdullah ibn `Umar ibn al-Khattaab, may
Allah be pleased with them, reported from his father
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "What an excellent man
"`Abdullah is if only he observes the night prayer.
Saalim said: "Since then, `Abdullah would not sleep at
night but very little".

اهلل عنهم -عن أبيه :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِّ
َْ د ُ
الر ُجل عبد اهلل ،لو اكن يُصِّل من
وسلم -قال « :نِعم
الليل» قال سالم :فاكن عبد اهلل بعد ذلك ال يَ ُ
نام من
ا
الليل إال قليَل.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن عبد اهلل بن The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said that `Abdullah ibn `Umar was a righteous man
عمر رجل صالح وحضه ىلع القيام بالليل ،فاكن and encouraged him to perform Qiyaam (voluntary -
night prayer). So, since then, he, may Allah be pleased
ريض اهلل عنه -ال ينام يف الليل إال قليَل.
with him, used to sleep very little at night.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

فوائد احلديث:
 .1بيان مزيد فضل قيام الليل ،واحلث عليه وأنه من مراتب الكمال.
 .2مسارعة الصحابة ملا يبلغهم من مراتب الكمال.
 .3فضيلة عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه.
 .4جواز اثلناء ىلع من يؤمن عليه إعجابه بنفسه.
 .5احلث ىلع تمين اخلري نلفسه ولغريه.
 .6فيه اإلشارة إىل أن قيام الليل سبب يف انلجاة من انلار.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة
الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عَلن الصدييق ,دار الكتاب العريب .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري،
للعيين ،دار املنريية .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.

الرقم املوحد)4223( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I have been granted victory by means of
awe (cast in the hearts of the enemies), I
have been given the keys of the earth, I have
been named Ahmad, the earth was made
for me a means of purification, and my
nation has been made the best of nations.

، وأعطيت مفاتيح األرض،نرصت بالرعب

 وجعلت، وجعل الرتاب يل طهورا،وسميت أمحد
.أمىت خري األمم

**

1014. Hadith:

: احلديث.1014

ا
 قال: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن يلع بن أيب طالب
ُ  "أُعط:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
يت ما لم
ِ
ٌ
َ ُي
 ما هو؟، يارسول اهلل: فقلنا."ِعط أحد من األنبياء
ُ
ُ  "نُرص:قال
ُ  وأعط،بالرعب
َ يت َم َفات
ُّ ت
،األرض
يح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ُ ا
ُّ َ ُ َ
د
ْ
ُ
ُ وس ِّم
ُ
 وج ِعلت أميت، وج ِعل الرتاب يل طهورا،يت أمحد
َ
."األمم
خري
ِ

`Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: ’I have been given
what no other prophet was given.’ We said: ’O
Messenger of Allah, what is it?’ He said: ’I have been
granted victory by means of awe (cast into the hearts of
the enemies), I have been given the keys of the earth,
I have been named Ahmad, the earth was made for me
a means of purification, and my nation has been made
the best of nations"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The apparent meaning of his statement "I have been " "أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء قبِّل:قوهل
given what no other prophet before me was given", is
that none of those things were given to anyone before ،ظاهره أن لك واحدة مما ذكر لم تكن ألحد قبله
him. "I have been granted victory by means of awe",  وهو، خبوف العدو مين: "نرصت بالرعب" أي:قوهل
meaning: my enemies fear me. It was an awe that
اذلي قطع قلوب أعدائه وأمخد شوكتهم وبدد
struck the hearts of his enemies, extinguished their
power, and caused their multitudes to disperse. His  "وأعطيت مفاتيح" مجع مفتاح اسم: قوهل،مجوعهم
statement "I have been given the keys of the earth",  وهو يف األصل لك ما يتوصل به،لآللة اليت يفتح بها
means: the keys (plural of key), originally stands for
anything that is used in extracting and finding access to ،إىل استخراج املغلقات اليت يتعذر الوصول إيلها بها
far off things. His saying: "the earth", is a metaphor for : قوهل، "األرض" استعارة لوعد اهلل هل بفتح ابلَلد:قوهل
Allah's promise to him to conquer the lands. He said: "I
"وسميت أمحد" فلم يسم به أحد قبله محاية من اهلل؛
have been named Ahmad". In fact, no one before him
was given that name, as a preventative measure from ئلَل يدخل لبس ىلع ضعيف القلب أو شك يف كونه
Allah, the Almighty, so the weak-hearted would not be  "وجعل يل: قوهل،هو املنعوت بأمحد يف الكتب السابقة
affected by any doubt or illusion that he was the one
ا
ا
. مطهرا عند تعذر املاء:الرتاب طهورا" أي
given the name Ahmad in the previous scriptures. His
saying: "The earth was made for me a means of
purification", means: it is a purifying substance that can
be used in the absence of water.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم:اتلصنيف
. رواه أمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  يلع بن أيب طالب:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ
-.تعاىل-  أعطاين اهلل: أي، مبين للمجهول: • أعطيت
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• الرعب  :هو اخلوف والفزع.

• وأعطيت مفاتيح األرض  :أي :وعدين اهلل بفتح ابلَلد.

فوائد احلديث:
 .1تفضيل نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع سائر األنبياء.
َ
 .2مرشوعية تعديد نِ َعم اهلل ىلع العبد ىلع وجه الشكر هلل ،وذكر آالئه.
ا
 .3أن اهلل -تعاىل -نرص نبيه حممدا بالرعب ،فيصاب عدوه باخلوف؛ ولو اكن بينهما مسرية شهر ،وهذا من أكرب العون وانلرص ىلع األعداء.
املصادر واملراجع:
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،ط ،1الرسالة ،بريوت 1427 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام
د
املكرمة  1423 ،ه .سبل السَلم رشح بلوغ املرام ملحمد بن إسماعيل بن
لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
صَلح الصنعاين ،دار احلديث .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،ُ 1دار املعارف ،الرياض 1412 ،ه .فتح ذي
اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسَلمية ،مرص1427 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .منحة العَلم يف
رشح بلوغ املرام لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1432 ،ه.

الرقم املوحد)10025( :

470

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 عن الصالة بعد-صىل اهلل عليه وسلم- نىه

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade praying
after the Fajr prayer up until the sun rises,
and after the`Asr prayer until the sun sets.

 وبعد العرص حىت,الصبح حىت تطلع الشمس
تغرب

**

1015. Hadith:

: احلديث.1015

َ
 «ش ِهد: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن عباس
د
ُ َ َْ
ُ َْ َ
 أن-ندي ُعمر
ِ  وأرضاهم ِع- ندي ِرجال مر ِضيون
ِ ِع
َ
َ
د
انلَ ِيب صىل اهلل عليه وسلم نَه عن الصَلة بَعد
د َ َُ د
ُّ
 وبعد العرص د،مس
ُ الش
ُ َحىت ت
.»غرب
الصبح حىت تطلع

`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him,
reported: "Some trustworthy men, and the most
trustworthy among them in my eyes was `Umar,
testified before me that the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade praying after the
Fajr prayer up until the sun rises, and after the`Asr
prayer until the sun sets." Abu Sa`eed, may Allah be صىل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- وعن أيب سعيد
َ َ
ُّ َلة بعد
الصبح د
pleased with him, reported that the Messenger of Allah, حىت
 «ال ص: أنه قال-اهلل عليه وسلم
َ َ
may Allah's peace and blessings be upon him, said: َ َ د
َ
ُ َ َ َ د
ِ  وال صَلة بعد الع،ترت ِفع الشمس
"There should be no prayer after the morning prayer رص حىت ت ِغيب
د
until the sun rises high, and there should be no prayer
.»الشمس
after the `Asr prayer until the sun sets”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In these two Hadiths, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade praying after the
Fajr prayer up until the sun rises and goes beyond its
zenith, as seen by the normal eye for as much as the
height of a spear fixed in the horizon. This period is
estimated to be between 5 to 15 minutes. He also
forbade praying after the `Asr prayer up until the sun
sets, i.e. few minutes before the azan of the Magrib
prayer. That is because offering prayer at these two
times involves resemblance to the polytheists who
worship the sun upon its rising and setting, and Muslims
are forbidden from acting like them in their worship,
because whoever imitates a people becomes one of
them.

 يف هذين احلديثني-صىل اهلل عليه وسلم- نَه انليب
عن الصَلة بعد صَلة الصبح حىت ترشق الشمس

وترتفع عن خط األفق يف نظر العني بقدر طول رمح
ْ
 تفاوت،ببضع دقائق
ِ  وهذا يقدر،مركوز يف األفق

 ونَه أيضا. دقيقة15  إىل5  من،العلماء يف حتديدها
،عن الصَلة بعد صَلة العرص حىت تغيب الشمس

أي قبل أذان املغرب بدقائق؛ ألن يف الصَلة يف هذين
ا
تشبها باملرشكني اذلين يعبدونها عند طلوعها
الوقتني
 وقد نهينا عن مشابهتهم يف عباداتهم؛ ألن،وغروبها

.من تشبه بقوم فهو منهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أوقات انليه عن الصَلة:اتلصنيف
. متفق عليه: حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه. متفق عليه: حديث ابن عباس ريض اهلل عنه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
ْ ْ
- ريض اهلل عنه- أبو سعيد اخلُد ِري

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

-.ريض اهلل عنه-  ولم يذكر منهم سوى عمر، مقبولو الشهادة: • َم ْر ِض ُّيون
ُ َ
. أبلغهم قبوال عندي: أرضاهم
•
. طلب الكف: انليه: • نَه

. صَلة انلفل املطلقة اليت بغري سبب: • عن الصَلة
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• صَلة  :الصَلة يف اللغة :ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
• بعد الصبح...بعد العرص  :أي :بعد صَلة الصبح وصَلة العرص.
َ
• ال َصَلة  :أي نافلة ،وانليف هنا بمعىن انليه ،أي :ال تصلوا.

• حىت ترتفع  :أي :الشمس عن األفق ،ولم يقدر االرتفاع هنا ،لكن ورد يف بعض األحاديث تقديره :بقدر رمح.

فوائد احلديث:
 .1الرد ىلع الروافض فيما يدعونه من املباينة بني أهل ابليت انلبوي وبني أكابر الصحابة؛ لقول ابن عباس -ريض اهلل عنهما -وهو ابن عم
املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم( :-وأرضاهم عندي عمر).

 .2انليه عن نوافل الصَلة املطلقة ،بعد صَلة الصبح ،حىت ترشق الشمس وترتفع.

 .3انليه عن نوافل الصَلة املطلقة بعد صَلة العرص ،حىت تغيب الشمس.

 .4فهم من بعض األحاديث أن علة انليه يه خشية مشابهة الكفار ،فيؤخذ من هذا حتريم التشبه بهم وتقليدهم يف عباداتهم ،واعداتهم،
وتقايلدهم.
 .5توكيد اخلرب بكرثة ناقليه وقوة اثلقة بهم.

 .6حتريم صَلة انلافلة بعد صَلة الفجر حىت ترتفع الشمس قيد رمح ،وبعد صَلة العرص حىت تغرب الشمس إال ما هل سبب كتحية املسجد
وسنة الوضوء.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،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)3081( :
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نىه انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصِّل

 .1016احلديث:

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade praying
with one's hands on one's waist.

الرجل َمترصا

**

1016. Hadith:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال« :نَه انليب Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, -
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
الر ُج ُل ُخمْتَ ا
صىل اهلل عليه وسلم -أن يصِّل د
».
ا
رص
ِ
blessings be upon him, forbade praying with one's
hands on one's waist".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصِّل املرء وهو The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, forbade praying while putting the hands on the
جاعل يده ىلع خارصته.
waist.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ا
واضعا يده ىلع خارصته ،اْو يديه ىلع خارصتيه ،واخلارصة من اإلنسان يه ما بني َ
ا
الو ِرك ،وأسفل األضَلع ،وهما خارصتان.
خمترصا  :يعين:
•
• الرجل  :ال مفهوم هل ،فاملرأة مثله.

فوائد احلديث:

ِّ
ا
واضعا يده ىلع خارصته ،ويه ما بني رأس َ
الو ِرك ،وأسفل األضَلع.
 .1انليه أن يصِّل املصِّل
د
 .2احلكمة يف انلديه هو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنهم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصَلة.
د
د
ا
جنسا أفضل منهم ،فهم
 .3وقيل :احلكمة أنه فعل املتكربين ،وال منافاة ،فإن من طبيعة ايلهود الكرب ،واحتقار انلاس ،وال يرون شعباا ،وال
د
يقولون :إنهم شعب اهلل املختار.
د
ألن املصِّل واقف بني يدي اهلل -تعاىل ،-متذل ِّ اَل ا
بعيدا عن صفات املتكربين وسيماهم.
 .4املطلوب يف الصَلة اخلشوع واخلضوع؛
ُ
د
ُ
الواجب ابلعد عن مشابهة أهل الضَلل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خيرج من امللة ،أو اكن يفيض إىل املعصية؛ فإن من تشبه بقوم ،فهو منهم.
.5
د
 .6مجهور العلماء محلوا انليه ىلع اتلزنيه ،قالوا :ألنه ال يعود ىلع الصَلة ببطَلن.

املصادر واملراجع:

د
املكرمة 1423 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه .منحة العَلم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،
ه.

الرقم املوحد)10874( :
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن

Forbidden business transactions

تتلىق الركبان ،وأن يبيع حاَض بلاد

 .1017احلديث:

**

1017. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :نَه `Abdullaah ibn `Abbas, may Allah be pleased with
ُّ ْ َ ُ them, reported: ''The Messenger of Allah, may Allah's
ُ َد
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تتَلىق الركبان،
peace and blessings be upon him, forbade riders
ٌ
حارض ِ َ
وأن يبيع
بلا ٍد ،قال :فقلت البن عباس :ما قوهل (carrying merchandise) being met on their way, and a
ْ
ا
َ
ٌ
townsman selling for a man from the desert.'' The
حارض ِ َبلا ٍد؟ قال :ال يكون هل ِسمسارا».
narrator asked Ibn `Abbas: ''What does it mean that a
"?townsman should not sell for a man from the desert
He said: ''That he should not work as a broker on his
''behalf.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ينَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عن أنواع من ابليع املحرم ،ملا فيها من األرضار
ا
العائدة ىلع ابلائع أو املشرتي أو غريهما :أوال :انليه

عن تلىق القادمني بليع سلعهم من طعام وحيوان،

فيقصدهم قبل أن يصلوا إىل السوق ،فيشرتي منهم
َجلَبَ ْ
هم ،فلجهلهم بالسعر ،ربما غبنهم يف بيعهم،

وحرمهم من بايق رزقهم اذلي تعبوا فيه َو َط ْ
ووا ألجله

املفازات ،وجتشموا املخاطر ،فصار طعمة باردة ملن لم
يكد فيه .ا
ثانيا :أن حيمل ابلدوي أو القروي متاعه

بسعر يو ِمه ويرجع أو بالسعر اذلي
إىل ابلَّل يلبيعه
ِ
ُّ
ابلَّلي فيقول :ضعه عندي
حيتاجه ويكفيه فيأتيه

ألبيعه ىلع اتلدريج بزيادة سعر ،وذلك إرضار بأهل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, forbade certain types of transactions because they
negatively impact the parties involved. 1. It is forbidden
to go to meet people arriving with merchandise, in order
to buy their goods before they reach the market. If those
arriving do not know the market price, the transaction
will be unfair to them as they could lose the real amount
that they had struggled to earn. The real value of their
commodity will be an easy gain for those who had not
worked for it. 2. It is forbidden for a townsman to offer
to keep the merchandise of a man coming from the
desert to sell his wares in the town at the market value
of the day and return, and sell it when prices go up. This
transaction is forbidden due to the harm done to the
townspeople. The laws of Islam thus protect the rights
of both the unknown seller and the townspeople.

ابلَّل .فجاءت الرشيعة حبفظ حق ابلائع الغريب عن

ابلَّل وحبفظ حق أهل ابلَّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أن نتلىق الركبان  :أن نستقبل اذلين حيملون املتاع إىل ابلَّل لَلشرتاء منهم قبل وصوهلم األسواق ومعرفة األسعار.

• ما قوهل حارض بلاد؟  :الراوي يسأل شيخه الصحايب :ما معىن قوهل" :حارض بلاد؟" واحلارض :هو ابلَّلي املقيم ،وابلادي نسبة إىل ابلادية.واملراد به
ا
القادم بليع سلعته بسعر وقتها ،سواء أكان بدويا أم حرضيا ،فيقصده احلارض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرها لو اكنت مع صاحبها.
• السمسار  :متويل ابليع والرشاء لغريه وهو ادلالل.
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فوائد احلديث:
 .1انليه عن تلىق القادمني ،بليع سلعتهم ،والرشاء منهم ،قبل أن يصلوا إىل السوق ،واحلكمة يف انليه ئلَل خيدعوا ،فتشرتى منهم سلعهم بأقل
من قيمتها بكثري.

 .2انليه عن بيع احلارض للبادي.

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .خَلصة الالكم رشح
عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز انلجدي ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه1992 -م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة 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)5847( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, prohibited
Wisaal (continuous fasting for two days).
So they (the Companions) said to him: "But
you practice Wisaal!" He said: "I am not
like you. I am provided with food and drink
(by my Lord)".

 عن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
َ ْ
ُ َْ
 إين لست: إنك تواصل؟ قال: قالوا.ال
ص
ِ ال ِو
َ ْ َُ ُ َ ْ ُ
ُ َََْ
ْ
 إين أطعم وأسىق،كهيئتِكم
**

1018. Hadith:

: احلديث.1018

 «نَه: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ْ
: قالوا،ال
 عن ال ِو َص-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ِ
ُ
ُ َ ْ َ ُ  إين ل َ ْس:إنك تواصل؟ قال
 إين أ ْط َع ُم،ت ك َهيئ ِتك ْم
َ ُ
ريض اهلل-  ويف رواية أيب سعيد اخلدري.»َوأ ْسىق
ُ ُّ «فَأَي:-عنه
َ الس
ك ْم أراد أن يواصل فليواصل إىل د
.»ح ِر

`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, prohibited Wisaal
(continuous fasting for two days). So they (the
Companions) said to him: 'But you practice Wisaal!' He
said: 'I am not like you. I am provided with food and
drink (by my Lord).' " The narration reported by Abu
Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reads: "... so whoever of you wishes to practice Wisaal,
let him do so until the foredawn”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessing be upon  أصحابه عن-صىل اهلل عليه وسلم- نَه انليب
ا
him, forbade his Companions from Wisaal (fasting
َ الْو
الصحابة
ولكن
،عليهم
وإشفاقا
بهم
رمحة
ال
ص
ِ
ِ
continuously for two days without breaking their fast)
out of mercy and compassion for them. However, the ملحبتهم للفضل وحرصهم ىلع ما يقرب من اهلل رغبوا
ْ
ا
Companions, out of their love for virtuous deeds and
 إنك:ال تأسيا بانليب يف كونه يواصل وقالوا
يف ال ِو َص
ِ
their eagerness to perform deeds that would bring them
ُ
closer to Allah, wished to practice the Wisaal fast,  فأخربهم بأنه هل مط ِعم يطعمه وساق يسقيه،تواصل
following the example of the Prophet. They said to him:  ولكن من أراد،بما يعوضه عن الطعام والرشاب
But you practice Wisaal! So he informed them that he
َ د
was given (by Allah) what compensates his need for  فالرشيعة. فله أن يواصل إىل السح ِر،منكم الوصال
َ اإلسَلمية سمحة ُميَ دَّسة ال َع َن
food and drink. He added that whoever wants to  وال،ت فيها وال مشقة
ا
ٌُ
continuously fast, then he may do so until the time ا
غل ُّو وال تعمق؛ ألن يف ذلك تعذيبا للنفس وإرهاقا
before dawn. The Islamic Shariah is tolerant and easy
ا
َ
and is free of whatever causes hardship and distress,  وألن اتليسري. واَّلل ال يكلف نفسا إال وسعها،هلا
and is also free of extremism and excess, because that  وفيه،والتسهيل أبىق للعمل وأسلم من السأم وامللل
would entail torture and exhaustion of the self, and
Allah does not charge a soul except with that within its  وهو إعطاء اهلل ما،العدل اذلي وضعه اهلل يف األرض
capacity. This is also because ease and facilitation  وإعطاء انلفس حاجتها من،طلبه من العبادة
encourage the continuity of deeds and ward off
.مقوماتها
boredom. Moreover, they emphasize the justice that
Allah has placed on earth, which is giving Allah what
He demands of worship while giving the self its
essential needs.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما يكره للصائم:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصوم
**
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راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

الو َصال  :وصال الصائم بني يومني ال يفطر بينهما.
• ِ

• كهيئتكم  :كصفتكم.
ُ
• إين أُ ْط َع ُم َوأُ ْس َىق ُ :
والمطعم والمسيق هل هو :اهلل -تعاىل ،-واملراد بالطعم والسيق :ما يعطيه اهلل -تعاىل -هل من قوة الطاعم والشارب؛ الستغنائه
عن الطعام والرشاب بما يف قلبه من ذكر اهلل تعاىل واألنس بمناجاته ،وفيه بيان الفرق بينه وبينهم.
الس َ
• د
حر  :آخر الليل.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من املواصلة يف الصوم إىل ما بعد السحر؛ ملا فيه من الرضر احلاصل أو املتوقع.
الس َ
 .2جواز الْو َصال إىل د
ح ِر ملن قدر عليه ،وتركه أوىل.
ِ ِ
د
 .3رمحة الشارع احلكيم الرحيم باألمة ،إذ حرم عليهم ما يرضهم.
 .4األصل اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -حىت يقوم ديلل خصوصية احلكم به.
الو َصال من خصائص انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ِ .5
د
 .6أن الصحابة اكنوا يرجعون إىل فعله املعلوم صفته ويبادرون إىل اتلأيس به إال فيما نهاهم عنه.
 .7حرص الصحابة ـريض اهلل عنهم -ىلع اخلري.
 .8حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث بني للصحابة سبب الفرق بينه وبينهم لزيادوا طمأنينة يف احلكم.
ا
 .9أن غروب الشمس وقت لإلفطار ،وال حيصل به اإلفطار ،وإال ملا اكن للوصال معىن إذا صار مفطرا بغروب الشمس.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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 .خَلصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4524( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
‘and blessings be upon him, forbade Qaza
(shaving parts of the head and leaving
other parts unshaven).

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
َ
الق َزع

 .1019احلديث:

**

1019. Hadith:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال :نَه رسول اهلل Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, reported:
"The Messenger of Allah, may Allah's peace and
َ
صىل اهلل عليه وسلم -عن الق َزع.blessings be upon him, forbade Qaza‘ (shaving parts of
the head and leaving other parts unshaven)".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نَه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حيلق بعض رأس The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, forbade shaving part of a boy's head and leaving
الصيب ويرتك بعض ،وهو اعم يف لك أحد.
other parts unshaven. This forbiddance is general, and
it applies to everyone. [Sharh Riyaad As-Saaliheen by
])Ibn ‘Uthaymeen (6/382
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود
الفضائل واآلداب > فقه األخَلق > األخَلق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ْ
د
َ
• الق َزع َ :حلق بعض الشعر وترك بعضه.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن حلق بعض الرأس وترك بعضه.
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)8914( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade fasting
 عن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
the two days: 'Eid-ul-Fitr and 'Eid-ul-Adha;
َ ْ
and wearing a garment that is void of
ال
ِ  وعن اشتِم، الفطر وانلحر:صوم يومني
openings for hands; and sitting on one’s
َّ َّ
ُ َّ َ َ ْ َ
buttocks while holding his both legs pulled  وعن،ِب الرجل يف اثلوب الواحد
ِ  وأن حيت،ِالصماء
back with his arms in case he wore only one
الصالة بعد الصبح والعرص
garment; and praying after the Morning
and Afternoon prayers
**

1020. Hadith:

: احلديث.1020

 «نَه: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري

Abu Sa'eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade fasting the two
days: 'Eid-ul-Fitr and 'Eid-ul-Adha; and wearing a
garment that is void of openings for hands; and sitting
on one’s buttocks while holding his both legs pulled
back with his arms in case he wore only one garment;
and praying after the Morning and Afternoon prayers."

: عن صوم يومني-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ
اشت َمال د
َ  وأن َحيْ َت،ِالص دماء
يب
 وعن،الفطر وانلحر
ِ
ِ
ِ
 وعن الصَلة بعد الصبح،الرجل يف اثلوب الواحد

».والعرص

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith the Prophet, may Allah's peace and ، يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- نَه انليب
blessings be upon him, forbade fasting the two days,
two types of garments, and two prayers. The two days  فأما. وعن صَلتني، وعن لبستني،عن صيام يومني
on which fasting is forbidden are 'Eid-ul-Fitr and 'Eid-ul- ، ويوم انلحر، فيوم الفطر،ايلومان املحرم صومهما
Adha, and the wisdom behind the prohibition of fasting
وحكمة حتريم الصيام فيهما أنه ال يناسب الصوم يف
these days is that it is not proper to fast on days of feast
د د
and delight. The two types of garments are wearing a ،ِ فاشتمال الصماء، وأما اللبستان.يوم األكل والَّسور
ْ
garment that is void of openings for the hands, and  وهو أن يقعد الرجل ىلع إيلتيه،ح ِتبَاء بثوب واحد
واال
ِ
sitting on one’s buttocks while holding his both legs
pulled back with his arms in case he wore only one  وأما،وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو بثوب واحد
اشتمال الصماء فهو أن يرتدي الرجل ا
garment, it has been restricted in the narration of Al- ثوبا ليس هل
ُ
Bukhari: "If there is nothing covering his private parts."
 " إذا لم يكن ىلع: وقد قيد يف رواية ابلخاري،منافذ
The two prayers are any prayer after the Morning
Prayer and after the Afternoon Prayer; this is to  فالصَلة بعد صَلة، وأما الصَلتان."فرجه منه يشء
eliminate any means leading to imitating the  والصَلة بعد صَلة العرص؛ لسد اذلريعة عن،الصبح
disbelievers who prostrate to the sun at the time of its
rising and setting. However, it is permissible during this التشبه بالكفار اذلين يسجدون للشمس عند
time to perform the obligatory prayer as well as prayers  ولكن جيوز أن يصِّل فيهما،طلوعها وعند غروبها
for specific reasons (i.e., entering the Masjid and so
.الفريضة إذا لم يصلها وكذلك ذوات األسباب
on).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ْ ْ
- ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• الفطر وانلحر  :أي :يويم عيد الفطر وانلحر.

• اثلوب الواحد  :أي :اذلي ليس عليه غريه.
ْ
• االح ِتبَاء  :هو أن يقعد الرجل ىلع إيلتيه وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو بثوب واحد.
• د
الص دماء  :هو أن يرتدي الرجل ا
ثوبا ليس هل منافذ.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن هذه األشياء األربعة اليت جاء بها احلديث.
 .2انليه عن صيام العيدين ،وعن الصَلة بعد الصبح والعرص ،من باب اتلحريم.
 .3انليه عن اللبستني ،للكراهة ،ما لم تنكشف معه العورة فيحرم.
 .4انليه عن اتلطوع بالصَلة بعد صَليت الظهر والعرص ،مالم تكن من ذوات األسباب ،كتحية املسجد وحنوها.
 .5مرااعة الشارع مصالح العباد يف لك يشء.
 .6احلكمة يف الترشيع اإلسَليم.
 .7حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ابلعد عن مشابهة الكفار.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،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)4523( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
This is something that Allah has ordained
for the daughters of Adam. So, do
everything the pilgrim does, but do not
make Tawaaf around the Ka`bah until you
are pure.

 افعِّل ما يفعل،هذا يشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم
احلاج غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري

**

1021. Hadith:

 خرجنا مع رسول: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ُ َْ
 حىت، ال نذك ُر إال احلج-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ُ ْجئْنَا َرسف َف َطمث
 فدخل د،ت
صىل اهلل- يلع رسول اهلل
ِ
ِ
ِ
ُْ
ْ
:كيك؟» فقلت
ِ  «ما يب: فقال،كي
ِ  وأنا أب-عليه وسلم
َ ْ ُ د
ُ
َ
 «ما لك؟: قال،ت أين لم أكن خرجت العام
 لو ِدد،واهلل
َ
َ
ْ َ ََد
 «هذا يشء كتبه اهلل: قال، نعم:ت؟» قلت
ِ لعل ِك ن ِفس
َ
 افعِّل ما يفعل احلاج غري أن ال ت ُطويف،ىلع بنات آدم
 د:بابليت حىت َت ْط ُهري» قالت
 قال،فلما قدمت مكة

`A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "We
set out with the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, with the sole intention of
performing Hajj. When we reached Sarif, I got my
menses. The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, came to me while I was
weeping. He said: 'Why are you weeping?' I said: 'By
Allah, I wish I had not come this year (for Hajj).' He said:
'What is the matter with you, have you got your
menses?' I replied: 'Yes.' He said: 'This is something
that Allah has ordained for the daughters of Adam. So,
do everything the pilgrim does, but do not make Tawaaf
around the Ka`bah until you are pure.'" `A’ishah added:
"When we approached Makkah, the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said to his Companions: 'Make it `Umrah.' So the
people lifted the restrictions of Ihraam except for those
who had brought a sacrificial animal." She added:
"There was a sacrificial animal with the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, as well as
Abu Bakr, `Umar, and the rich ones; then they raised
their voices in Talbiyah as they set out." She continued:
"On the Day of Sacrifice (Eid-ul-Ad-ha), I became pure,
so the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, ordered me to perform Tawaaful-Ifaadah, and I did." She added: "We were brought
cow meat and I said: 'What is this?' The people said:
'The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, sacrificed cows on behalf of his
wives.' On the night of Al-Hasbah I said: 'O Messenger
of Allah, will the people return having made Hajj and
`Umrah while I will return having made Hajj only?' So
he ordered `Abdur-Rahman ibn Abi Bakr, and he rode
me on the back of his camel." She said: "I remember and I was just a young girl - I would doze off and the
rear part of the saddlebags would hit my face; until we
arrived at Tan`eem. I raised my voice with Talbiyah
intending `Umrah to make up for the one people had
performed”.

 ألصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ْ
َد
فأحل انلاس إال من اكن معه
»«اج َعلوها ُعمرة
ْ َ
ْ َ
صىل اهلل عليه- الهدي مع انليب
 فاكن: قالت،الهدي
ُّ َ
َ
َ وذوي اليَ َس
 ثم أهلوا حني،ارة
ِ  وأيب بكر وعمر-وسلم
َ ،انلحر َط َه ْرت
ُ
 د: قالت،راحوا
فلما اكن يوم د
فأم َرين
ُ  فَأَ َف ْض-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
: قالت،ت
َُ
َ
َ
َْ
 أه َدى رسول: ما هذا؟ فقالوا: فقلت،فأتِيَنَا بِلحم َبقر
 د، عن ن َسائه ابلقر-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
فلما
ِ
ْ
 يرجع انلاس، يا رسول اهلل: قلت،اكنت يللة احلَصبَ ِة
ُ حبجة
 فأمر عبد الرمحن:وعمرة وأرجع ِحبَ دجة؟ قالت
ُ ْ
َ َ  فَأَ ْر َدفَين ىلع،بن أيب بكر
، فإين ألذكر: قالت،مج ِله
ِ
َْ
ْ
ِّ وأنا َجارية َحديثَ ُة
 أن َع ُس فيُ ِصيب وج ِيه،السن
ِ
َْ ْ ََ
ْد
ْ
ْ ُْ َ د
َ
ُ
 فأهللت منها، حىت ِجئنا إىل اتلن ِعيم،الرحل
مؤ ِخرة
ْ
.بِ ُع ْمرة؛ جزاء بِ ُع ْم َرة انلاس اليت اعتَ َم ُروا

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
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: احلديث.1021

. صحيح:درجة احلديث

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

"We set out with the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, with the sole
intention of performing Hajj", meaning: he departed on
a Saturday during the last five days of Dhul-Qi`dah from
Madinah, after he had completed the Zhuhr prayer four
Rak`ahs. Then when he arrived at Dhul-Hulayfah, he
performed the `Asr prayer as two Rak`ahs. In another
narration: "We were determined to perform Hajj."
However, it was reported on her authority in another
authentic Hadith: "Some of us intended `Umrah while
others intended Hajj, and I was one of those who
intended `Umrah." Based on this, her statements, may
Allah be pleased with her: "With the sole intention of
performing Hajj," and "We were determined to perform
Hajj," must have been due to (one of) the following
circumstances: 1. She meant the obligation of Hajj in
principle, without specifying the type of rite for which
they assumed Ihraam. 2. She meant while they were
departing and before they reached the Meeqaat (place
where pilgrims put on their Ihraam), and assumed
Ihraam. 3. She meant the condition of other
Companions, excluding herself. "Sarif", meaning: a
name of a place close to Makkah. "The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
came to me while I was weeping, and said: 'Why are
you weeping?' I said: 'By Allah, I wish I had not come
this year (for Hajj)'", meaning: when she got her
menses, she cried and wished that she had not made
Hajj with them that year, thinking that her menses would
interrupt her Hajj, and therefore she would miss out on
its benefits and rewards. "He said: 'This is something
that Allah has ordained for the daughters of Adam'",
meaning: the menses is something decreed and written
for the daughters of Adam, so it is not specific to you
nor up to you; therefore, there is no need to cry. "So,
do everything the pilgrim does, but do not make Tawaaf
around the Ka`bah until you are pure'", meaning: the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
informed her that the menses did not prevent her from
continuing with her rituals, nor did it invalidate her
Ihraam. She had to do what other pilgrims do, such as
standing on `Arafah, going to Mina and Muzdalifah,
stoning the Jamaraat, and all the rituals of Hajj except
Tawaaf around the Ka`bah, which she had to postpone
until she would become pure and take the ritual bath.
"When we approached Makkah, the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said to his Companions: 'Make it `Umrah'", meaning:
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 "خرجنا مع:-ريض اهلل عنها- معىن حديث اعئشة
ُ َْ
." ال نذك ُر إال احلج-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم-  من املدينة واكن خروجه:أي
َ ْ السبت خلمس يلال َب َق
َ يوم
ني من ذي ال ِقعدة بعد أن
ٍ
 ثم َسار إىل ذي احلليفة،صىل بها الظهر أربع ركعات
ُ َْ
َ
 ويف." "ال نذك ُر إال احلج.ف َصىل بها العرص ركعتني
َ
 لكن جاء عنها يف حديث.""ال ن َرى إال احلج: رواية
َد
َد
د
د
، ومنا من أهل حبج، "فمنا من أهل بِعمرة:آخر صحيح
ََد
ريض-  وىلع هذا يكون قوهلا،"وكنت ممن أهل بِعمرة
َْ
َ
 "ال نرى إال: وقوهلا،" "ال نذكر إال احلج:-اهلل عنها
 تريد: احلال األوىل:احلج" ال خيلو من األحوال اتلايلة

 ال بيان نوع،بذلك فريضة احلج من حيث األصل
ُّ
 تريد بذلك: احلال اثلانية.النسك اذلي أحرموا به

 وادلخول يف،عند خروجهم وقبل وصوهلم إىل امليقات

 تريد بذلك حال غريها من:  احلال اثلاثلة.اإلحرام
َ َْ
: يعين."رسف
ِ  "حىت ِجئنا. ولم تقصد نفسها،الصحابة
ُ َ
ُ
 وهو َموضع،""رسف
حىت وصلوا
ِ
ِ :موضعا يقال هل
َ
ْ
ُ  "ف َطمث.قريب من مكة
ريض اهلل-  حاضت:ت" يعين
ِ
 "فدخل د.-عنها
-صىل اهلل عليه وسلم- يلع رسول اهلل
ُ  َلود ْد، واهلل: «ما ُيبْكيك؟» فقلت: فقال،وأنا أبْكي
ت
ِ
ِ
ِ
د
ُ
َ
 ملا حصل معها ما حصل."أين لم أكن خرجت العام
َ د
َ
 وت َمنت أنها لم حتج معهم-ريض اهلل عنها- بَكت
هذه د
السنة؛ ظنا منها أنها ملا حاضت قد تنقطع عن

 «ما لك؟: " قال. ويفوتها بذلك اخلري،أعمال احلج
ْ
ْ َ ََد
 «هذا: قال، نعم: " قلت.  ِحضت: أي."»ت؟
ِ لعل ِك ن ِفس
َ
ْ
 أن احليض أمر: أي."»يشء كتَبه اهلل ىلع َب َنات آدم
َ د
ا
خاصا بك
 فليس،ُمقدر ومكتوب ىلع بنات آدم
 "افعِّل ما يفعل احلاج.وليس بيدك؛ فَل دايع للباكء
َ
َ
 فأخربها انليب."غري أن ال ت ُطويف بابليت حىت ت ْط ُهري

 بأن احليض ال يمنعها من-صىل اهلل عليه وسلمُّ ُ
 وأنها تفعل ما،خيل بإحرامها
ِ  وال،امليض يف نسكها
 من الوقوف بعرفة ومىن ومزدلفة وريم:يفعله احلاج
 فإنها تمتنع،اجلماروسائر أفعال احلج غري الطواف
 د: "قالت.منه حىت َت ْطهر من حيضها وتغتسل
فلما

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
when the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, approached Makkah, he ordered those who
had not brought a sacrificial animal to intend `Umrah
with their Ihraam. Therefore, whoever assumed Ihraam
with the intention of Hajj, but had not brought a
sacrificial animal, was to change his Ihraam for Hajj to
that of `Umrah. They had to perform Tawaaf, Sa`y
[walking between the mountains of Safa and Marwa],
and cut their hair. Then, they had to remove their
Ihraam. In another narration by Muslim: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, ordered those of us who had not brought
a sacrificial animal to remove their Ihraam. They said:
'Which one exactly?' He said: ‘All of it (completely lifting
the restrictions of Ihraam).'" "So the people lifted the
restrictions of Ihraam except for those who had brought
a sacrificial animal." She added: "There was a sacrificial
animal with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, as well as Abu Bakr, `Umar, and
the rich ones", meaning: those who had not brought a
sacrificial animal, removed their Iharaam after they had
made Tawaaf, performed Sa`y, and cut their hair. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
as well as Abu Bakr and `Umar, may Allah be pleased
with both of them, and the rich people who had brought
a sacrificial animal all remained in their Ihraam,
because whoever had a sacrificial animal was not
permitted to change his Ihraam from Hajj to `Umrah.
This is due to his statement, may Allah's peace and
blessings be upon him: "Had I not brought a sacrificial
animal, I would have done what I have ordered you to
do." "Then they raised their voices in Talbiyah as they
set out", meaning: those who made Tawaaf, performed
Sa`y, and cut their hair raised their voices with Talbiyah
of Hajj as they set to Mina, which was on the Day of
Tarwiyah, the eighth of Dhul-Hijjah. "On the Day of
Sacrifice (Eid-ul-Ad-ha), I became pure", meaning: she
became pure of her menses on the Day of Sacrifice, the
tenth of Dhul-Hijjah, and it was called such because of
the slaughter of the sacrifice on that day. "So the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, ordered me to perform Tawaaf-ul-Ifaadah,
and I did", meaning: after becoming pure of her
menses, on the Day of Sacrifice, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, ordered her
to make Tawaaf-ul-Ifaadah and she did. "We were
brought cow meat and I said: 'What is this?''', meaning:
she and the women with her were sent some cow meat,
and she asked about it. "The people said: 'The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
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َ
-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل،قدمت مكة
ُ ْ
َ
صىل-  تعين ملا ق ِدم انليب."»ألصحابه «اج َعلوها ُعمرة
َ  مكة-اهلل عليه وسلم
أمر من لم يسوقوا اهلدي أن
 فمن أحرم باحلج ولم يكن،جيعلوا إحرامهم عمرة
َْ
 فيطوف،ساق اهلدي فإنه يقلب إحرامه باحلج عمرة
د
 ويف رواية، ثم هو قد َحل من إحرامه،ويسىع ويقرص

صىل اهلل عليه-  "فأمرنا رسول اهلل:أخرى ملسلم
َ د د
: قال،حيل منا من لم يكن معه هدى
ِ  أن-وسلم
ُّ ُ ُّ
َد
ُّ
 فأحل: "قالت."حلل ُكه
ِ  "ا: ِحل ماذا؟ قال:فقلنا
ْ َ
ْ َ
الهدي مع
 فاكن: قالت،الهدي
انلاس إال من اكن معه
َ
 وأيب بكر وعمر وذ ِوي-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُّ
َ اليَ َس
 تعين أن من لم يكن معه اهلدي حلوا من."ارة
-  وبيق انليب،إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا وقرصوا

ريض اهلل-  وأبو بكر وعمر-صىل اهلل عليه وسلم
 ومن ساق اهلدي ممن د-عنهما
وس َع اهلل عليهم بقوا

ىلع إحرامهم؛ ألنهم ساقوا اهلدي ومن ساق اهلدي لم
َ
صىل اهلل عليه- جيز هل فسخ إحرامه إىل عمرة؛ لقوهل
ْ َ ُ ْ ُ
 لفعلت مثل اذلي،الهدي
 "لوال أين سقت:-وسلم
ُّ َ
ُ َ
ُ
 تعين أن." ثم أهلوا حني راحوا: "قالت."أم ْرتكم به
ُ  أهلوا باحلج حني،اذلين طافوا وسعوا وقرصوا
راحوا

 وهو ايلوم اثلامن من ذي،إىل مىن وذلك يوم الرتوية
 د: "قالت.احلجة
فلما اكن يوم د
 أنها: أي."انلحر َط َه ْرت
ِ
 وهو يوم العارش من،َط َهرت من حيضها يوم انلحر

َ . ُسيم بذلك؛ نلَحر األضايح فيه،ذي احل دجة
"فأم َرين
ِ
ِ
ْ َََ
ُ
: أي." فأفضت-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 يوم-ريض اهلل عنها- بعد أن َط َهرت من حيضها
َ انلحر
د
 بأداء-صىل اهلل عليه وسلم- أم َرها انليب
ُ
َ
َ
ََ
َ
، فأتِيَنَا بِلحم َبقر: "قالت.طواف اإلفاضة فف َعلت
ُ
 أرسل هلا وملن معها من النساء: يعين." ما هذا؟:فقلت
َْ
 أه َدى رسول اهلل: "فقالوا. ثم إنها َسألت عنه،حلم بقر

َ  عن ن ِ َسائه-صىل اهلل عليه وسلم أن: أي."ابلقر
َ َ -صىل اهلل عليه وسلم- انليب
حنر عن لك واحدة من
 يعين د.""فلما اكنت يللة احل َ ْصبَة
 د.نسائه بقرة
لما اكنت
ِ

 ويه الليلة اليت بعد أيام،يللة الزنول من مىن
ََ
الترشيق وسميت بذلك؛ ألنهم نفروا من مىن فزنلوا

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
be upon him, sacrificed cows on behalf of his wives",
meaning: the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, slaughtered a cow, one on behalf of each
of his wives. "On the night of Al-Hasbah", meaning: the
night of descending from Mina, which comes after the
days of Tashreeq (11th, 12th and 13th of Dhul-Hijjah).
It was called as such because the people leave Mina
and go to Al-Muhassab, and spend the night there. In
Al-Bukhari: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, slept at Al-Muhassab then rode
to the House where he made Tawaaf." "I said: 'O
Messenger of Allah, will the people return having made
Hajj and `Umrah while I will return having made Hajj
only?'", meaning: they return with a separate Hajj and
separate `Umrah, because they made Tamattu`, while
I return without a separate `Umrah; because it was
combined with Hajj out of necessity. In another
narration by Muslim: "Will the people return with two
rewards and I return with one?", meaning: she wished
that she would have the reward of a `Umrah separate
from Hajj, as it was for the other Mothers of the
Believers and the rest of the Companions who had
voided their Hajj and made `Umrah, then completed
`Umrah and removed Ihraam before the Day of
Tarwiyah, and then assumed Ihraam for Hajj from
Makkah on the Day of Tarwiyah, thereby achieving a
separate `Umrah and a separate Hajj. `A'ishah, may
Allah be pleased with her, had only achieved a single
`Umrah combined with Hajj. So, on the day of leaving
Mina, the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, told her that her Tawaaf was sufficient for her
Hajj and `Umrah, but she insisted and wished to have
a separate `Umrah, just like everyone else. "So he
ordered `Abdur-Rahman ibn Abi Bakr, and he rode me
on the back of his camel", meaning: the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, ordered her
brother `Abdur-Rahman ibn Abi Bakr, may Allah be
pleased with both of them, to take her out to Tan`eem
to perform `Umrah from there, so that she would be like
everyone else. So he, may Allah be pleased with him,
rode her behind him, as stated in the other narration of
Muslim. "I remember - and I was just a young girl - I
would doze off and the rear part of the saddlebags
would hit my face", meaning: when `Abdur-Rahman ibn
Abi Bakr, may Allah be pleased with him, rode her
behind him to Tan`eem, she would doze off until her
head would fall from sleeping, and she would hit the
rear of the saddlebags. "Until we arrived at Tan`eem. I
raised my voice with Talbiyah intending `Umrah to
make up for the one people had performed", meaning:
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َ الم
ُ يف
صىل-  "أن انليب:  ويف ابلخاري،ح دصب وباتوا به
الم د
َ  ثم رك،حصب
ُ  رقَد رقْ َد اة يف-اهلل عليه وسلم
ب إىل
ِ
 يرجع انلاس، يا رسول اهلل: "قلت."ابليت فطاف به
ُ حبَ دجة
 أي يرجعون حبج منفرد."وعمرة وأرجع ِحبَ دجة؟
ِ
 وأرجع أنا وليس،وعمرة منفردة؛ ألنهم اكنوا متمتعني
 والعمرة يف القران،يل عمرة منفردة؛ ألنها اكنت قارنة
 ويف رواية ملسلم "أيرجع انلاس،داخلة يف احلج بانلية

 فيه أرادت أن يكون هلا،"بأجرين وأرجع بأجر؟

 كما حصل لسائر أمهات،عمرة منفردة عن احلج
املؤمنني وغريهن من الصحابة اذلين فسخوا احلج إىل
، وأتموا العمرة وحتللوا منها قبل يوم الرتوية،العمرة

 فحصل هلم،ثم أحرموا باحلج من مكة يوم الرتوية

 وأما اعئشة فإنما حصل،عمرة منفردة وحجة منفردة
-  فقال هلا انليب،هلا عمرة مندرجة يف حجة بالقران

 يوم انلفر يسعك طوافك-صىل اهلل عليه وسلم
، وقد تما وحسبا لك مجيعا: أي،حلجك وعمرتك

.فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل بلايق انلاس
ََ ََ
 فأ ْردف ِين ىلع، فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر:"قالت
ََ
 أمر-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:  أي."مج ِله

-ريض اهلل عنهما- أخاها عبد الرمحن بن أيب بكر
ْد
 حىت،اتلن ِعيم؛ تلأيت منه بعمرة
بأن خيرج بها إىل
َ
-ريض اهلل عنه-  فأردفها،تكون مثل بقية انلاس
َ
 فإين: "قالت.خلفه كما يف رواية مسلم األخرى
ْ
ُ  أَ ْن َع ُس،السن
ِّ  وأنا َجارية َحديثَ ُة،ألذ ُكر
في ِصيب
ِ
ْ ْ ُْ َ د
 عندما أردفها عبد الرمحن: أي."الرحل
وج ِيه مؤ ِخرة
 وسار بها إىل، خلفه-ريض اهلل عنه- بن أيب بكر
َْ
د
اتلنعيم اكنت تن َعس حىت أنها رأسها يسقط من ِشدة
ْ
ْ د
ُّ
 "حىت ِجئنَا إىل.الرحل
 فيرضب يف مؤخرة،انلعاس
َ
ُ ْ فَأ ْهلَل،اتلنْعيم
ت منها بِ ُع ْمرة؛ جزاء بِ ُع ْم َرة انلاس اليت
ِ د
ْ
ريض اهلل-  أهلت، أي ملا وصَل إىل اتلنعيم."اعتَ َم ُروا

 بعمرة مستقلة بأعماهلا مقام عمرة انلاس اليت-عنها
-  ويف رواية يف الصحيحني أن انليب.اعتمروها أوال
د
:  قال هلا بعد أن أدت العمرة-صىل اهلل عليه وسلم

 هذه العمرة ماكن العمرة:"هذه ماكن عمرتك" أي

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اليت كنت تريدين حصوهلا منفردة غري مندرجة مع when they arrived at Tan`eem, she, may Allah be
pleased with her, raised her voice with Talbiyah
احلج ،فمنعك احليض من القيام بها.
intending `Umrah for its own independent reward like
those who had performed it first. In a narration in the
two Sahih collections, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said to her after she had
performed `Umrah: "This made up for your `Umrah",
meaning: this `Umrah is in place of the `Umrah that you
intended to perform, separate from Hajj, but your
menses prevented you from performing.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

َ
يبعد عن َ
• َرسف  :هو واد ُ
ح ِّد احلَرم من جهة د
اتلنعيم بنحو عرش كيلو مرتات ،وعن املسجد احلرام بثمانية عرش كيلو مرت ،ي ُم ُّر به طريق (مكة
ٍ
ِ
املدينة) ،فهو بني مكة وبني وادي اجلَموم َ
(مر الظهران) ،وهو ما يُعرف اآلن د
بانلوارية.
ْ
ْ
• َط ِمثت ِ :حضت.
ْ ُ َ د
• َو ِددت  :ت َمنيْت.
ْ
َ ْ
ت ِ :حضت.
• ن ِفس ِ
• اليَ َس َ
ارة  :ال ِغىن.
َ ُّ
د
لبيَة.
• أهلوا  :رفعوا أصواتهم باتل ِ
• يوم د
انلحر  :هو يوم العارش من ِذي احل دِجةُ ،سيم بذلك؛ نلَحر األضايح فيه.
َ
• َ
فأم َرين فأفَ ْض ُ
ت  :يعين َدفعت د
للطواف بابليت.
ِ
َ د
ِّ ْ
د ْ
ُ َ د
بالم َ
يب :إقامتهم ُ
حص ُ
ْ َ
ح دصب ،وهو الشعب اذلي
• يللة احلَصبة ِ :
يه الليلة اليت يزنل انلاس فيها المحصب عند انرصافهم من مىن إىل مكة ،واتل ِ
خمرجه إىل ْ
األب َطح.
ِ
د ْ
د ْ
ُْ َ د ْ
َ
َ
ُ
• مؤ ِخرة الرحل  :اخلشبة اليت تكون يف آخر الرحل ،يستند إيلها الراكب ،ويه حنو ثليث اذلراع.والرحل :ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب عليه.
دْ
اتلن ِعيم  :موضع قريب من مكة ،وهو أقرب أطراف احلِل إىل مكة ،وفيه مسجد اعئشة -ريض اهلل تعاىل عنها .-وهذا اكن فيما مىض ،أما اآلن
•
ِّ
فقد اتصلت به بيوت مكة وجتاوزته ،حىت صار اتلنعيم داخل مكة ،لكنه من احلِل.
ْ
• أَ ْهلَلْ ُ
اإله ََلل :رفع الصوت د
باتللبية.
ت:

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية خروج النساء للحج مىت ما توفرت رشوطه ،ومنها املحرم.
 .2جواز السفر يوم السبت ،واكنت أكرث أسفاره -صىل اهلل عليه وسلم -يوم اخلميس.
 .3جواز استعمال" :لو" إذا لم يرتتب عليها حمذور رشيع ،ويؤكده قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لو استقبلت من أمري ما استدبرت" احلديث.
ً
 .4حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع إكمال الطاعة ىلع أفضل وجه ،وهلذا تمنت أنها لم حتج معهم تلك د
السنة ،ظنا منها أنها لن تكمل نسكها؛
بسبب حيضها.
ا
 .5تسمية احليض نفاسا.
ُ
 .6أنه ينبِغ ت َ ْسلية ُ
الم َصاب بذكر ما اكن مثل مصيبته أو أشد.
ِ
َ
ُ
 .7أن دم احليض دم طبيعة خبَلف من قال أنه دم عقوبة عوقبت به نساء بين إرسائيل ،واحلديث يرده؛ ألنه قال" :كتبه اهلل ىلع بنات آدم".
ُّ
ُ ِّ
 .8أن ما قدر ىلع بَين آدم رجاهلم ون ِ َسائهم ال يمكن ختلفه حبال من األحوال.

 .9صحة مجيع أعمال احلج من احلائض وانلفساء :من الوقوف بعرفة ،واملبيت بمزدلفة ،وريم اجلمار ،واملبيت بمىن ،والسيع بني الصفا واملروة.
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 .10إدخال احلج ىلع العمرة؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -أحرمت بعمرة وعندما َ
حاضت ُمنعت من الطواف ألداء العمرة؛ فأدخلت احلج ىلع
العمرة ،فصارت قارنة.
ُ
َ
 .11أن مجيع أعمال احلج ال تشرتط هلا الطهارة من احلَدث األكرب عدا الطواف بابليت.

 .12اشرتاط الطهارة من احلدث األكرب للطواف؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري) فدل ذلك ىلع أن الطهارة
رشط لصحة الطواف.

 .13ال تشرتط الطهارة لإلحرام ،فيصح أن حيرم اإلنسان وهو ىلع غري طهارة ،واألفضل أن يكون ىلع طهارة إن أمكن ذلك.

 .14أن احلائض ممنوعة من دخول املسجد.
َْ
ْ َُ
ُ
ا
 .15قلب اإلحرام باحلج إىل عمرة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-اجعلوها عمرة) واكن ذلك واجبا ىلع الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف ذلك العام.
 .16أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن قارنا يف َح دجته.
الميْ ُسورين منهم قَ َرنوا بني احلج ُ
 .17أن أبا بَكر وعمر ومجع من الصحابة -ريض اهلل عنهمَ -
والعمرة.
ِ
 .18أن األفضل يف حق من اكن بمكة أن ُحيرم باحلج يوم الرتوية وال ُي َق ِّدمه عليه؛ لقوهلا -ريض اهلل عنها" :-أحرموا حني ُ
راحوا" ،ورواحهم اكن
يوم اثلامن ،وهو يوم الرتوية.
َ
 .19استحباب ُ
المبادرة بطواف اإلفاضة يوم د
انلحر.
د َ
عما خ ِيف أمره؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -سألت عن اللحم اذلي أرسل هلا؛ جلهلها حباهل.
 .20ال حرج يف السؤال
 .21جواز إهداء ابلقر.
َ
د
َ
 .22وجوب َ
الهدي ىلع القارن؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -حجت قارنة وأهدى عنها -عليه الصَلة والسَلم-.

 .23ال يلزم الزوج أن يهدي زوجته ،وما فعله -صىل اهلل عليه وسلم -مع نسائه ،فهذا من كريم خلقه ،وحسن عرشته.
الم َ
 .24نزوهل -صىل اهلل عليه وسلمُ -
ح دصب؛ لكونه أسمح خلروجه ،وال عَلقة هل باملناسك إال من جهة اتلخفيف ىلع احلجيج.
 .25ديلل ىلع جواز ْ
اإلر َداف إذا اكنت د
ادلابة ُمطيقة ،وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بذلك.
َ
 .26جواز إرداف الرجل املرأة إذا اكنت من حمارمه واخللوة بها.

 .27وجوب خروج امليك ومن أخذ حكمه من مكة ،إذا أراد أن حيرم بعمرة ،فيخرج إىل أدىن احلِل ،سواء اكن اتلنعيم أو غريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .لسان العرب،
حممد بن مكرم بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ه .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد
الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض .املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم،
انلارش :املكتبة العلمية ،بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد
الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موَس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار
الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ه1998 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل
الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسَلم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلَلل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح
بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10010( :
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صىل اهلل عليه- هذان يومان نىه رسول اهلل
ُ ْ
َ َ
 يوم ف ِط ِرك ْم من: عن ِصيام ِِهما-وسلم
َ ُ ُ َْ َ
ُ َ
 تأكلون فيه من: واْلوم اآلخ ُر،ِصيامِك ْم
ُ
ُُ
نسكِك ْم

These are two days which the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, prohibited fasting on: the day
you break your fast (Eid-ul-Fitr) and the
day you eat from your sacrificial animals
(Eid-ul-Adha).
**

1022. Hadith:

: احلديث.1022

 شهدت العيد مع: قال، موىل ابن أزهر،عن أيب عبيد

Abu `Ubayd, the servant of Ibn Az-har, reported: "I
attended the Eid (prayer) with `Umar ibn al-Khattaab,
may Allah be pleased with him, and he said: "These are
two days which the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, prohibited fasting
on: the day you break your fast (Eid-ul-Fitr) and the day
you eat from your sacrificial animals (Eid-ul-Adha)".

 هذان: فقال،-ريض اهلل عنه- عمر بن اخلطاب
 عن-صىل اهلل عليه وسلم- يومان نَه رسول اهلل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

 وايلوم اآلخر، يوم فطركم من صيامكم:صيامهما
ُ تأكلون فيه من ن ُ ُسك
.كم
ِ
. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Allah, Blessed and Exalted, has appointed two days to  للمسلمني يومني عيدين-عز وجل- جعل اهلل
be the feasts of Muslims, and each of them is related to
a religious ritual. The first day of Eid-ul-Fitr is connected  فيوم، ولك منهما مرتبط بشعرية دينية،للمسلمني
with the completion of fasting in the month of Ramadan.  فاكن الواجب ىلع،عيد الفطر مرتبط بتمام الصيام
ا
Hence, it is obligatory on the Muslim to break his fast
املسلم أن يفطر هذا ايلوم شكرا هلل عز وجل ىلع
on that day out of gratitude to Allah for completing His
ا
favor upon him by enabling him to fast, and as a تمام نعمة الصوم وإظهارا نلعمة الفطر اليت أمر اهلل
ْ
ْ ُ َ
manifestation of the blessing of breaking the fast that ك ِملُوا ال ِع دد َة
 (و ِتل:-تعاىل-  قال،بها بعد الصوم
Allah has commanded after the fast; Allah the Almighty َ ُ ُ ْ َ ْ ُ د َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ د
ُ ِّ َ ُ َ
says: {And [wants] for you to complete the period and )و ِتلكربوا اَّلل ىلع ما هداكم ولعلكم تشكرون
to glorify Allah for that [to] which He has guided you;  وأما ايلوم اثلاين فهو يوم عيد األضىح،]185 :[ابلقرة
and perhaps you will be grateful.} [Surat-ul-Baqarah:
 فإن انلاس،وهو مرتبط بشعرية اهلدايا واألضايح
185] The second is the day of Eid-ul-Adha which is
connected with the ritual of offering sacrificial animals. -تعاىل- يهدون ويضحون ويظهرون شعائر اهلل
People slaughter animals and offer them as sacrifice باألكل من ذلك فوجب ىلع املسلم إفطار هذين
and show the rituals of Allah the Almighty by eating
.ايلومني وحرم عليه صومهما
from those animals. Therefore, it is obligatory on the
Muslim not to fast on those two days, and it is prohibited
for him to fast on them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
بن د
ُ عمر
ُ
-ريض اهلل عنه- اخلطاب
:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ ْ َ
. حرضت: • ش ِهدت

. كما يف صحيح ابلخاري، صَلة عيد األضىح: ويه، صَلة العيد: أي: • العيد
ُ
. وهو أول يوم من شوال، أي فطركم من رمضان: • فِ ْطرك ْم
َ
. وهو العارش من ذي احلجة، أي ايلوم اثلاين: • ايلوم اآلخ ُر
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ْ ْ
ُ
• ُ
نسكك ْم  :ذبيحتكم اليت تتعبدون هلل -تعاىل -بها ،ويه األضحية وال َهد ُي.

فوائد احلديث:

 .1حتريم صوم يَ ْو َ ْ
يم عيد الفطر واألضىح.

َْ
َْ
 .2أن الصوم فيهما ال ينعقد ،فَل يصح ،سواء اكن لقضاء أو نف ٍل أو نذ ٍر.

 .3أن حكمة انليه عن ذلك :األكل من النسك يف عيد األضىح ،وتمزي الصوم من الفطر يف عيد الفطر.

 .4يستحب للخطيب أن يذكر يف خطبته ما يتعلق بوقته من األحاكم ويتحرى املناسبات.
ُّ
 .5مرشوعية األكل من النسك.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خَلصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

الرقم املوحد)4527( :
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َ
ينظرون إْل ِه ،فَ َو َج ُدوا َع َب َ
اءة
هو يف انلَّارِ ،فذهبوا
َ ْ َ َّ َ
قد غلها.

 .1023احلديث:

"He is in Hell." So they went to look at him
and found a cloak he had stolen from the
war booty.
**

1023. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :اكن
ُ
ٌ
ىلع َث َقل د
انلَ ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ر ُجل يُقال هل
ِ
ِ
ُ
ْ ٌ
َ
هلل -صىل اهلل عليه
ِكر ِك َرة ،فمات ،فقال رسول ا ِ
َ
َ
د
ار» .فذهبوا ينظرون إيل ِه ،ف َو َج ُدوا
وسلم« :-هو يف انل ِ
ََ َا َْ َد
اءة قد غل َها
عب
درجة احلديث :صحيح.

`Abdullah ibn `Amr, may Allah be pleased with both of
them, reported: "There was a man in charge of
guarding the belongings of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and he was called
Kirkirah. The man died and Allah's Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'He is
in Hell.' So they went to look at him and found a cloak
he had stolen from the war booty".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن املسؤول عن أمتعة انليب -صىل اهلل عليه وسلمThere was a man called Kirkirah who was in charge of -
looking after the belongings of the Prophet, may Allah's
رجل اسمه كركرة فمات؛ فأخرب رسول اهلل -صىل اهلل peace and blessings be upon him, and he died.
عليه وسلم -أنه يف انلار يعذب ىلع معصيته ،أو أنه Thereupon the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, informed his Companions that
يف انلار إن لم يعف اهلل عنه ،فذهب الصحابة
he is in Hell-fire being punished for his sin, or that he
يبحثون عن السبب يف ذلك؛ فوجدوا عباءة قد رسقها will be in Hell-fire if Allah does not pardon him. The
Companions went out to look for the reason, and they
من الغنيمة.
found a cloak that he had taken unlawfully from the
spoils of war.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

َ
ََ
• ثقل  :اثلدقل :ما يثقل محله من األمتعة والعيال.
• ِك َ
ركرة  :اسم رجل اكن أسود يمسك دابة انليب -صىل اهلل عليه سلم -يف القتال.
• عباءة  :كساء فيه خطوط سود
د
• غلها  :من الغلول ،وهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها ىلع وجه الَّسقة.

فوائد احلديث:
 .1اخليانة يف األموال العامة من الكبائر اليت يعاقب مرتكبها يف انلار.
 .2حتريم قليل الغلول وكثريه.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)4945( :
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He is yours, O `Abd ibn Zam`ah. The child
belongs to the owner of the bed, and the
stone is for the one who commits illegal
sexual intercourse. O Sawdah, cover
yourself in front of him. That boy never saw
Sawdah uncovered.

 الودل للفراش وللعاهر،هو لك يا عبد بن زمعة

 فلم ير سودة قط، واحتجِب منه يا سودة،احلجر
**

1024. Hadith:

: احلديث.1024

 «اختصم سعد بن: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ ْ
 يا: فقال سعد: وعبد بن َزم َعة يف غَلم،أيب وقاص
ُْ
 عهد إيل، هذا ابن أيخ عتبَة بن أيب وقاص،رسول اهلل
َ ْ
 هذا أيخ: وقال عبد بن َزم َعة. انظر إىل شبهه،أنه ابنه

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
"Sa`d ibn Abi Waqqaas and `Abd ibn Zam`ah disputed
over (the lineage of) a little boy. Sa`d said: 'O
Messenger of Allah, this is the son of my brother `Utbah
ibn Abi Waqqaas. He entrusted him to me saying that
he was his own son. Just look at him and see whom he
resembles.' `Abd ibn Zam`ah said: 'O Messenger of
Allah, he is my brother, as he was born on the bed of
my father from his slave girl.' The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, looked
at the boy and saw that he clearly resembled `Utbah.
Thereupon, he, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: 'He is yours, O `Abd ibn Zam`ah. The
child belongs to the owner of the bed, and the stone is
for the one who commits illegal sexual intercourse. O
Sawdah, cover yourself in front of him.' That boy never
saw Sawdah uncovered”.

 فنظر، ودل ىلع فراش أيب من ويلدته،يا رسول اهلل

 فرأى، إىل شبهه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ
ُْ
 الودل، هو لك يا عبد بن َزم َعة: فقال،بعتبَة
شبها بينا
َْ َ
 فلم. واحتجيب منه يا سودة.للفراش وللعاهر احلجر
َ
.»ير َس ْودة قط

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

During the pre-Islamic era, people used to levy taxes
on their slave girls' prostitution and when they gave
birth to illegitimate children, they used to ascribe the
baby to the adulterer if he claimed fatherhood. `Utbah
ibn Abi Waqqaas committed adultery with one of the
slave girls of Zam`ah ibn Al-Aswad before Islam. She
then gave birth to a baby boy, so `Utbah asked his
brother Sa`d to ascribe the boy to his (`Utbah's)
lineage. After the Conquest of Makkah, Sa`d saw the
boy and recognized him because of the great
resemblance between him and his brother `Utbah. So,
he wanted to ascribe the boy to his lineage. `Abd ibn
Zam`ah disputed with him over this. Sa`d provided his
evidence which was that his brother admitted that the
boy was his son, and stressed that they resembled
each other to a great extent. `Abd ibn Zam`ah replied:
"The boy is my brother. He was born by my father’s
slave girl." The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, looked at the boy and noticed
the clear resemblance between him and `Utbah.
However, he judged that the boy should be attributed to
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اكنوا يف اجلاهلية يرضبون ىلع اإلماء رضائب
 ويلحقون الودل بالزاين إذا،يكتسبنها من فجورهن
 فزنا عتبة بن أيب وقاص يف اجلاهلية بأمة لزمعة.اداعه

 فأوىص (عتبة) إىل أخيه، فجاءت بغَلم،بن األسود
 د.سعد بأن يلحق هذا الغَلم بنسبه
فلما جاء فتح
 فأراد، عرفه بشبهه بأخيه، ورأى سعد الغَلم،مكة

 فأدىل، فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة.استلحاقه

 وبما بينهما، أن أخاه أقر بأنه ابنه:سعد حبجته ويه
 ودل من ويلدة، هو أيخ: فقال عبد بن زمعة.من شبَه

، إىل الغَلم-صىل اهلل عليه وسلم-  فنظر انليب.أيب
ا
 ولكن قىض به لزمعه ألن.فرأى فيه شبها بينا بعتبة
د
 الودل منسوب: وقال،األصل أنه تابع ملالك األمة
 فهو بعيد، وللعاهر الزاين اخليبة واخلسار،للفراش

-  تورع، ولكن ملا رأى شبه الغَلم بعتبة.عن الودل

 أن يستبيح انلظر إىل أخته-صىل اهلل عليه وسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
سودة بنت زمعة بهذا النسب ،فأمرها باالحتجاب Zam`ah because the child should belong to the owner
ُ ا
of the slave girl. He said: the baby is to be attributed to
وتوراع.
منه ،احتياطا
the owner of the bed, and the adulterer gets loss and
failure, and he has no relation to the child. Nonetheless,
since he noticed that the boy resembled `Utbah, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
ordered the boy's sister Sawdah bint Zam`ah to veil
herself before him, as a precautionary and prudent
procedure.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > حجاب املرأة املسلمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• سعد بن أيب وقاص  :الزهري الصحايب املشهور خال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
• يف غَلم  :اسمه عبد الرمحن.

• عتبة بن أيب وقاص  :أخو سعد ذكره العسكري وابن منده يف الصحابة.
• ويلدته  :جاريته.

• هو لك  :أخوك إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سودة أن حتتجب عنه.
• الودل للفراش  :تابع للفراش أو حمكوم به للفراش.

• وللعاهر احلجر  :للزاين اخليبة مما اداعه وطلبه ،وتفسري هذه اللكمة بالرجم يرده أنه ليس لك اعهر يستحق الرجم ،وإنما يستحقه املحصن.
• فاحتجيب منه  :ىلع سبيل االحتياط واحلجاب ما يغطي مجيع بدن املرأة بالنسبة لزوجات انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• يا سودة  :بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم املؤمنني تزوجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد خدجية وهو بمكة ،وماتت
سنة مخس ومخسني ىلع الصحيح.

فوائد احلديث:
 .1أن الودل للفراش ،برشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش.فاحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم.
ا
 .2أن الزوجة تكون فراشا بعقد انلاكح وادلخول املحقق ،وأن األمة فراش ،لكن ال تعترب إال بوطء السيد ،فَل يكىف جمرد امللك.
 .3أن االستلحاق ال خيتص باألب ،بل جيوز من األخ وغريه من األقارب.
 .4أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه ،إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش.
 .5أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم زوجته سودة باالحتجاب من الغَلم ىلع سبيل االحتياط والورع ملا رأى الشبه قويا بينه وبني عتبة بن أيب
وقاص.

 .6تنفيذ األحاكم الَلزمة ،والعمل باحليطة يف مسائل االشتباه وأمهات املؤمنني هلن شأن يف وجوب احلفاظ ىلع حرمتهن ،وبعدهن عن أسباب
ِّ
عنه؛ ألنهن خري النساء ،وأكمل النساء مع النساء الَليت فضلن :كمريم ،وفاطمة ،وآسية ابنة مزاحم ،فعائشة من مجلة
الريب وعن لك ما قد يتزنه ُ
النساء املفضَلت ،ويه من أمهات املؤمنني.

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
العَلم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حَلق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه- .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -توزيع مؤسسة اجلرييس

الرقم املوحد)5858( :
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ُ
َ
 ما لقيك الشيطان قط سالاك،واذلي نفِس بيده
ً َ
ً َ
فجا إال سلك فجا غري فجك

By the One in Whose Hands my soul is,
whenever the devil sees you walking on a
path, he follows a path other than yours.
**

1025. Hadith:

: احلديث.1025

: قال،-ريض اهلل عنه- عن سعد بن أيب وقاص
ُ استأذن
-صىل اهلل عليه وسلم- عمر ىلع رسول اهلل
ا
َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ِّ َ ُ
ٌ
 اعيلة،رثنه
ِ وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستك
َ
ْ ُْ
َ
،احلجاب
 فلما استأذن عمر قم َن يَبتَ ِد ْرن،أصواتهن
ُ
َ
 ورسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- فأ ِذن هل رسول اهلل
َ َ ْ
ْ
َ يض
حك
 أض: فقال عمر،حك
-صىل اهلل عليه وسلمَ
ُ د
َ
ُ
 «ع ِجبت من هؤالء: قال،اهلل ِسنك يا رسول اهلل
د
َ
َ
ْ
ُ الَليت
 د،ك دن عندي
فلما َس ِمع َن صوتك ْابتَ َد ْرن
َ
ْ د
َ
َ رسول اهلل
أحق أن
كنت
 فأنت يا:احلجاب» قال عمر
ْ : ثم قال،نب
َ ْ  أَ َت َهبْنَين وال َت َه،أي َع ُد دوات أنفسهن
َ ْ َي َه
نب
ِ
ِ
َ
 أنت، نعم:؟ قلن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُّ َ َ
ُ
،-صىل اهلل عليه وسلم- وأغلظ ِم ْن رسول اهلل
أفظ

Sa‘d ibn Abi Waqqaas, may Allah be pleased with him,
reported: "‘Umar once asked permission to see Allah's
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon
him, while he was hosting some women from Quraysh
who were talking loudly to him and asking more from
him. When ‘Umar asked permission to enter, the
women hurried to screen themselves. Allah's
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon
him, allowed ‘Umar in while he was smiling. Therefore,
‘Umar commented: 'O Allah's Messenger, may Allah
always make you happy!' Allah's Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'I am
astonished at these women who were with me. As soon
as they heard your voice, they hastened to screen
themselves.' ‘Umar said: 'O Allah's Messenger, you are
worthier of their awe!' Then he addressed them (those
women) saying: 'O enemies of yourselves, do you fear
me and not Allah's Messenger, may Allah's peace and
blessings be upon him?' They replied: 'Yes, for you are
tougher and harsher then Allah's Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him.' On that,
Allah's Messenger, may Allah's peace and blessings be
upon him, said (to ‘Umar): 'By the One in Whose Hands
my soul is, whenever the devil sees you walking on a
path, he follows a path other than yours"'.

 «واذلي نفيس:-صىل اهلل عليه وسلم- قال رسول اهلل
َ َ َ ا َ د
َ ُ
َ َ
 ما ل ِقيَك الشيطان ق ُّط سالاك ف ًجا إال َسلك ف ًجا،بيده
ِ
َ ِّ َ َ
.»غري فجك

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
asked permission to see the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, when some
women from Quraysh were talking in a loud voice with
the Prophet and asking for more responses or more
financial support from him. When ‘Umar asked
permission to come in, they heard his voice, so they
hurried to screen themselves. The Prophet allowed him
in, laughing at the women's reaction. Therefore, ‘Umar
prayed that Allah would perpetuate the Prophet's
happiness, inquiring about the reason for his laughing.
The Prophet told him that he laughed at the women's
reaction to hearing ‘Umar's voice. Before he came in,
they were speaking loudly, but when he entered, they
hastened to hide, in awe of him. So ‘Umar said that the
Prophet was worthier of such respect and awe and
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**

 لَّلخول-ريض اهلل عنه- استأذن عمر بن اخلطاب

 وعند الرسول-صىل اهلل عليه وسلم- ىلع رسول اهلل
ِّ
-  نساء من قريش يكلمنه-صىل اهلل عليه وسلما
كثريا من الكمه
 ويطلنب-عليه الصَلة والسَلم
ا
 وقد،كثريا من العطاء وانلفقة
 أو يطلنب،وجوابه

 فلما استأذن عمر يف ادلخول سمعن،علت أصواتهن
ْ
-  فأذن هل رسول اهلل،صوته فسارع َن إىل احلجاب
 فدخل ورسول اهلل، أن يدخل-صىل اهلل عليه وسلم

 فقال، يضحك من ترصفهن-صىل اهلل عليه وسلمُ د
 أدام اهلل:اهلل ِسنك يا رسول اهلل» أي
 «أضحك:عمر
لك الَّسور اذلي د
صىل اهلل-  فأخربه،سبب ضحكك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عليه وسلم -أنه ضحك من فعل هؤالء النسوة ،حيث

كن يتلكمن بصوت مرتفع قبل أن يِجء عمر ،فلما
ا
وتوقريا هل.
جاء عمر سارعن إىل احلجاب هيبة منه
ِّ
فقال عمر :فأنت يا رسول اهلل كنت أحق أن يوقرن
وحيرتمن .ثم قال عمر -ريض اهلل عنه -هلؤالء

أنفسهن أتوقرنين وال توقرن
النسوة :يا عدوات
ِ

addressed these women with that they were enemies
of themselves, wondering how they could act thus in
awe of him but not of the Prophet. They answered that
they did so because ‘Umar was tough and harsh, unlike
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him. Thereupon, the Prophet swore that whenever the
devil saw ‘Umar walking on a specific path, he would
escape that path and take a different one.

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقلن :نعم ،فإنك
تتصف بشدة اخللق والغلظة خبَلف رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم .-فحينئذ أقسم رسول اهلل -
ا
صىل اهلل عليه وسلم -أن الشيطان ال يلىق َ
عمر سالاك
ا
ا
طريقا إال هرب منه وسلك طريقا آخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
د
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ
كثريا من الكمه وجوابه ،أو يطلنب ا
ا
كثريا من العطاء وانلفقة.
يستكرثنه  :يطلنب
•
ِ
ْ َ
يبتدرن  :يتسارعن.
• ِ
ِّ
َ ْ
َ
• ي َهنب  :من اهليبة ،أي :يوقرن.
َ ُ د
اهلل ِسنك  :أدام اهلل لك الَّسور اذلي سبدب ضحكك.
• أضحك
ََُْ
• أفظ وأغلظ  :الفظاظة والغلظ بمعىن واحد ،ويه عبارة عن شدة اخللق وخشونة اجلانب ,ولم يأت أفعل هاهنا للمبالغة واملفاضلة بينه وبني
ٌ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-بل بمعىن :أنت فظ غليظ.
َ
• ً
فجا  :الف دج الطريق الواسع.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال ينبِغ ادلخول ىلع أحد إال بعد االستئذان.
 .2فضل عمر -ريض اهلل عنه -وعظيم مزنتله.
ا
ا
ا
ا
 .3أن الشيطان إذا رأى عمر -ريض اهلل عنه -سالاك طريقا هرب خوفا منه وهيبة ,وفارق ذلك الطريق إىل طريق آخر.
 .4فضل لني اجلانب والرفق.
 .5عظم ِحلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن خلقه.
ا
ا
 .6أن املؤمنني قد يكونون خمتليف األحوال ،ففيهم الرفيق وفيهم الشديد ،وأن عمر -ريض اهلل عنه -اكن قويا شديدا يف اهلل -عز وجل-.
املصادر واملراجع:

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

حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موَس احلنىف بدر
ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك
القسطَلين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه- .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر
العسقَلين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعِّل بن سلطان املَل اهلروي
القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهِّل

493

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه- .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه- .مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ,إبراهيم بن يوسف ابن قرقول الوهراين ,حتقيق :دار الفَلح للبحث
العليم وحتقيق الرتاث ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية  -دولة قطر ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.

الرقم املوحد)10566( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Keep the doors of these houses away from
the mosque. I (also) do not make the
mosque permissible for a menstruating
woman or a sexually impure person.

 فإين ال أحل،وجهوا هذه ابليوت عن املسجد
املسجد حلائض وال جنب

**

1026. Hadith:

: احلديث.1026

 «جاء رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ٌ
َ
ُ ُ ُ ُ ُ -صىل اهلل عليه وسلمار َعة
ِ ووجوه بي
ِ وت أصحابه ش
ِّ
ُ وج ُهوا هذه
،»ابليوت عن املسجد
« : فقال،يف املسجد
َ ْ
 ولم يَصنع،-صىل اهلل عليه وسلم- ثم دخل انليب
ْ
َ
 فخرج إيلهم،القوم شيئا َر َجاء أن تزنل فيهم ُرخ َصة
ِّ « :َب ْع ُد فقال
ُ وج ُهوا هذه
 فإين ال،ابليوت عن املسجد
ُّ ُ
.»أ ِحل املسجد حلائض وال ُجنُب

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, came and saw that the doors of the
houses of his Companions were facing the mosque.
Thereupon, he said: 'Keep the doors of these houses
away from the mosque.' He then entered, and they did
not take any step in this regard hoping that some
concession might be revealed. Yet, the Prophet came
out and said: 'Keep the doors of these houses away
from the mosque. I (also) do not make the mosque
permissible for a menstruating woman or a sexually
impure person"'.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The houses of the Prophet’s Companions had their
doors in the direction of the mosque, and they would go
out of their houses into the mosque, and the mosque
was on the way to their houses. So the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, told them:
"Keep the doors of these houses away from the
mosque." In other words, fix your doors on some other
side than the one facing the mosque so that they will
not lead to the mosque or the mosque be on the way to
them. "Then, the Prophet entered, and they did not
take any step in this regard hoping that some
concession might be revealed;" meaning: they
maintained the status quo, hoping they may be given a
dispensation and be allowed to keep the doors as they
were. When the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, saw that the Companions had
not complied with his order, he repeated it, saying:
"Keep the doors of these houses away from the
mosque," adding: "I (also) do not make the mosque
permissible for a menstruating woman or a sexually
impure person." In other words: I do not give them a
concession to enter the mosque. Taken outwardly, this
statement applies to such a person regardless of
whether one enters the mosque to stay therein, pass
through it, or for some need without staying. However,
in fact, it is permissible for a person to pass through the
mosque or enter it for some need, like taking a book or
asking about someone, without staying. Nevertheless,
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**

-صىل اهلل عليه وسلم- اكنت بيوت أصحاب انليب
َ
ُ
 ويكون، خيرجون منها إىل املسجد،تفتح إىل املسجد
ِّ « :املسجد طريقاا إىل بيوتهم فقال
وج ُهوا هذه ابليوت

عن املسجد» أي ارصفوا وحولوا أبوابها إىل جانب
 حبيث ال يكون دخوهلا أو الوصول،آخر من املسجد
 وإنما يكون من طريق آخر،إيلها من طريق املسجد

صىل اهلل عليه-  "ثم دخل انليب.من غري ِجهة املسجد
ْ
 ولم يَصنَع القوم شيئا َر َجاء أن تزنل فيهم،-وسلم
ْ
 أبقوا األمر-ريض اهلل عنهم-  أنهم: ُرخ َصة " يعين
ْ
 وأن يبىق،ىلع ما هو عليه؛ رجاء أن حتصل هلم ُرخصة
-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم إنه.األمر ىلع ما هو عليه

 لم يمتثلوا إىل-ريض اهلل عنهم- ملا رأى أن الصحابة
ِّ :ما أمرهم به أكد الكمه السابق
ُ "وج ُهوا هذه
ابليوت
ُّ ُ
 "فإين ال أ ِحل املسجد حلَائض وال:عن املسجد" وقال
ِّ ُ
ُ للحائض واجل
نب دخول
ص
رخ
 ال أ:ُجنُب" أي
ِ
ِ
ْ ُ
للمكث فيه أو
 سواء اكن دخوهل، وظاهره.املسجد
ْ
 ولكن جيوز،اجتيازه أو دخوهل حلاجة من غري ُمكث
ْ ُ
للمجتَاز وملن هل حاجة يف املسجد
دخول املسجد
يريد أخذها ككتاب أو السؤال عن شخص من غري
َ
 إال إذا خافت احلائض تلويث،ُمكث فَل بأس

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املسجد يف حال املرور ،فتمنع ،وديلل جوازه قوهل if it is feared that a menstruating woman might soil the
mosque as she passes through it, she should be
تعاىل ( :يا أيها اذلين آمنوا ال تقربوا
prevented from entering it.
الصَلة وأنتم The proof of the
ا
ساكرى حىت تعلموا ما تقولون ،وال جنبا إال اعبِري permissibility of this is the verse that reads: {O you who
have believed, do not approach prayer while you are
َسبيل) [النساء.]43 :
intoxicated until you know what you are saying or in a
state of sexual impurity, except those passing through
][a place of prayer].} [Surat-un-Nisaa: 43
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ٌ
ْ
َ
َ
َْ ُْ
ار َعة  :أي َمفتُوحة إيله ،يُقال :رشعت ابلاب إىل الطريق ،أي أنفذته إيله.
•ش ِ
• ووجوه بيوت أصحابه  :وجوه ابليوت أبوابها.

• رجاء أن تزنل فيهم رخصة  :أي :يرجون نزول الرخصة.
ُ ُّ
• فإين ال أ ِحل  :من اإلحَلل بمعىن احلل اذلي هو ضد احلرام.

فوائد احلديث:
ُ
 .1فيه قرب بيوت بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم -من املسجد.
 .2إضافة اتلحليل واتلحريم إىل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه املبلغ عن اهلل -تعاىل-.
ُ ْ
المكث فيها.
 .3تعظيم املساجد وذلك بمنع احلائض واجلُنُب من
ُ ْ
ُْ
ٌ
سواء خيش تلويث املسجد أم ال.
حتريم ُمكث احلائض يف املسجدَ ،و ِمثلها انلفساء،
.4
حتريم بلُث اجلُنب يف املسجد إال إذا توضأ ،د
املرور يف املسجد للجنب واحلائض وانلفساء فجائز دلاللة القرآن ُّ
ُ
ُ
والسنة.
أما
.5
ُ ْ
ُ َ ِّ
ُ
َ
 .6فيه حسن أخَلقه -صىل اهلل عليه وسلم -فإنه لم يعنف عليهم عندما لم يمتثلوا ألمره أوال ،بل تباطؤوا لعلهم جيدون رخصة.
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 اإلسَليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -ه .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:
د
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلَلل 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 اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .فتاوى
اللجنة ادلائمة  -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش رشح سنن أيب داود ،بدر ادلين العيىن،
املحقق :أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد  -الرياض الطبعة :األوىل  1420 ،ـه1999 -م.

الرقم املوحد)10029( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I prepared water for Allah's Messenger to
purify himself from the major impurity. He
poured water with his right hand onto his
left hand twice or three times and then
washed his private parts and rubbed his
hand on the ground or the wall

-صىل اهلل عليه وسلم- وضعت لرسول اهلل

-  فأكفأ بيمينه ىلع يساره مرتني،وضوء اجلنابة
 ثم َضب يده باألرض، ثم غسل فرجه-أو ثالثا

**

1027. Hadith:

: احلديث.1027

: قالت-ريض اهلل عنها- عن ميمونة بنت احلارث
ُ "و َض
َ  َو ُض-صىل اهلل عليه وسلم- عت لِرسول اهلل
َ
وء
ِ
َ
َ َ
َ
 ثم-أو ثَلثا-  فأكفأ ِبيَ ِمي ِن ِه ىلع يساره مرتني,اجلَنابَة
َ
َ َغ َسل َف
َ َ  ُث دم,رجه
باألرض أو احلائِ ِط مرتني
رضب يَد ُه
ِ
ْ  ثم َت َم ْض َم َض-أو ثَلثاَ  َو َغ َس َل َو,واس َتنْ َش َق
جهه
َ
َ ََ َ َ ُد
َ
, ثم غ َسل َج َس َده,أسه املاء
ِ  ثم أفاض ىلع ر,و ِذراعيه
َ
َ
َ ْ
ُ َََ
َ ََ ُ ََد
,خبرقة فلم يُ ِردها
ِ ِ  فأتيته, فغسل ِرجليه,ث دَم تنىح
ُ
َ َف
".ج َعل يَنف ُض املاء ِب َيده

Maymoonah bint al-Harith, may Allah be pleased with
her, reported: "I prepared water for Allah's Messenger
to purify himself from the major impurity. He poured
water with his right hand onto his left hand twice or
three times and then washed his private parts and
rubbed his hand on the ground or the wall twice or three
times. Then he rinsed out his mouth and washed his
nose by inhaling water into it and blowing it out. Then
he washed his face and forearms and poured water
onto his head and washed his body. Then he moved
aside and washed his feet. Then I brought him a cloth
but he did not want it but instead shook off the traces of
water from his body with his hand."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith, Mother of the Believers Maymoonah, ريض اهلل- يف هذا احلديث تبني أم املؤمنني ميمونة
may Allah be pleased with her, daughter of Haarith
explains one of the ways how the Prophet, may Allah's -  بنت احلارث كيفية من كيفيات غسل انليب-عنها
peace and blessings be upon him, purified himslef (took  من اجلنابة حيث وضعت هل يف-صىل اهلل عليه وسلم
a bath) from the major ritual impurity (Janaabah), as
 فصب بيده ايلمىن،املاكن املعد لغسله ماء يلغتسل به
she prepared water for him in the area used for the
Ghusl (taking bath) so that he could purify himslef. He  ثم غسل فرجه،ىلع اليَّسى فغسلهما مرتني أو ثَلثا
began by pouring water with his right hand onto his left  ثم رضب األرض،تلنظيفه مما علق به من أثر اجلنابة
hand and washing his hands three times. Then he
washed his private parts to clean traces of impurity  ثم تمضمض،أو احلائط بيده ودلكها مرتني أو ثَلثا
remained. Then, he struck the ground or wall with his  ثم أفاض املاء ىلع،واستنشق وغسل وجهه وذراعيه
hand and rubbed them two or three times against it.
 ثم حتول من ماكنه، ثم غسل بقية جسده،رأسه
Then he rinsed out his mouth and washed his nose by
inhaling water into it and blowing it out, and he washed ،فغسل قدميه يف ماكن ثان حيث لم يغسلهما من قبل
his face and his forearms. Then, he poured water onto  فلم يأخذها وجعل يسلت،ثم أتته خبرقة يلتنشف بها
his head. Then, he washed the rest of his body. Then,
.املاء عن جسده بيده
he moved to another place and washed his feet in
another place, as he had not yet washed them
beforehand. Then she brought him a cloth to dry off
with, but he did not take it and instead wiped the water
off his body with his hand.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َو ُضوء اجلنابة  :ماء غسل اجلنابة.
ََ ََْ
ََ
• فأكفأ ِبيَ ِمي ِن ِه  :أماهل وقلبَه ىلع وجهه.
َ
َ ْ
• َ َ
رض َب يَ َد ُه بِاأل ْر ِض ,أ ْو احلَائِ ِط  :مسح يده بأحدهما إلزالة اللزوجة بعد االستنجاء.
َ ْ َ
• ت َمض َمض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
َ
ْ ْ َ
استَنش َق  :جذب املاء بنَفسه إىل باطن أنفه ،أو أدخله بادلفع.
•
• أفاض املاء  :إفاضة املاء إفراغه عليه وإساتله فوقه.
َ
• تنَ دىح  :حتول من ماكنه إىل ناحية أخرى.
ْ
• فلم يُ ِردها  :لم يأخذها.
ُ
• ينفض املاء  :يمسحه ويسلته من جسده.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية غسل اجلنابة ىلع هذه الكيفية اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيغسل كفيه مرتني أو ثَلثا ،فإن اكن املاء يف إناء فإنه يصب
وال يغرتف ،فيغسل فرجه فينظفه ،ثم يغسل يده بيشء ينظفه مثَل يدلك يده ىلع األرض أو اجلدار مرتني أو ثَلثا ،ثم يتوضأ وضوءا اكمَل غري
رجليه ،ثم يفيض املاء ىلع رأسه ،ثم يغسل بايق جسده ،ثم يغسل قدميه يف ماكن آخر إذا اكنت األرض ال ترصف املاء.

 .2يف هذا احلديث جاء ذكر غسل ايلدين مرتني أو ثَلثا.

 .3يف هذا احلديث جاء بعد غسل ايلدين غسل فرجه ثم مسح يديه باألرض مرتني أو ثَلثا وقد ذكر العلماء أنه يعىف عن أثر الراحئة يف ايلد بعد
دلكها باألرض أو غسلها بمطهر آخر.

 .4يف هذا احلديث أن ميمونة جاءته خبرقة يلنشف بها أعضاءه ،فلم يقبلها وإنما نفض يديه من املاء.
َ ُ
ُ
د
 .5ال جيب دلك اجلسد يف الغسل ،وهو اكدللك يف الوضوء ُسنة.
 .6أنه ال يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها يف الوضوء.
ا
 .7أن غسل اجلسد يكون مرة واحدة ،وال يتكرر ثَلثا مثل الوضوء.

 .8فضل ميمونة -ريض اهلل عنها -بإكرامها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخدمتها هل.

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1423ه.

الرقم املوحد)3310( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

وقت الظهر إذا زالت الشمس وَكن ظل الرجل

 ووقت العرص ما لم، ما لم حيرض العرص،كطوهل
 ووقت صالة املغرب ما لم يغب،تصفر الشمس

Prayer times

 ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل،الشفق

 ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر،األوسط
.ما لم تطلع الشمس

**

1028. Hadith:

: احلديث.1028

 أن رسول:-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو

‘Abdullaah ibn ‘Amr, may Allah be pleased with them,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "The time for
the Zhuhr (noon prayer) starts when the sun has
passed its zenith and a man's shadow is equal in length
to his height, until the time for the ‘Asr (afternoon
prayer) comes. The time for the ‘Asr lasts until the sun
turns yellow. The time for the Maghrib (sunset prayer)
lasts so long as the dusk is not gone. The time for the
‘Ishaa (evening prayer) lasts until midnight. The time for
the Fajr (morning prayer) lasts from the break of dawn
so long as the sun has not risen. When the sun rises,
stop praying, for it rises between two horns of a devil."

«وقت الظهر إذا: قال،-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

 ما لم حيرض،زالت الشمس واكن ظل الرجل كطوهل
َ ْ َ
 ووقت، ووقت العرص ما لم تصف در الشمس،العرص
ْ صَلة املغرب ما لم يَغ
 ووقت صَلة العشاء،ب الشفق
ِ
 ووقت صَلة الصبح من،إىل نصف الليل األوسط
 فإذا طلعت،طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

 فإنها تطلع بني قرين،الشمس فأمسك عن الصَلة

».شيطان

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith tells us about the prayer times: First: The
time for the Zhuhr starts when the sun passes the
highest part of the sky and starts to descend towards
the west. That is when we can see the shadow of a
straight object increase and fall towards the east, and
one's shadow becomes almost equal in length to his
height until the time for the ‘Asr comes. Second: The
time for the ‘Asr starts from the point when one's
shadow is equal to his height in length and lasts until
the sun turns yellow. This indicates the preferred time
for offering the ‘Asr. However, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "Whoever
prays one Rak‘ah (unit of prayer) of the ‘Asr before the
sun sets has prayed it in time.'' [Al-Bukhari and Muslim]
Also: "The time for the ‘Asr lasts until the sun sets." A
narration of Muslim reads: "...until the sun turns yellow
and its first horn has fallen." Third: The time for the
Maghrib lasts so long as the dusk has not gone. Dusk
is the soft glowing light from the sky when the sun is
below the horizon. So if the twilight has partially gone,
then the ‘Ishaa time has not yet come. Similarly, if the
sun has set partially, then the Maghrib time has not yet
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-ريض اهلل عنهما- حييك حديث عبد اهلل بن عمرو

صىل اهلل عليه-  عن رسول اهلل،مواقيت الصَلة

 وسميت به لفعلها وقت:) (وقت الظهر: أوال:-وسلم
 واملعىن أول وقته (إذا زالت، وهو األظهر،الظهرية
 مالت عن وسط السماء إىل جهة:الشمس) أي

 ويكون ظهوره نلا بزيادة ظل االستواء إىل،املغرب

:) وصار (ظل الرجل كطوهل: (واكن) أي،جهة املرشق
عليه-  قال: ثانياا. إىل وقت العرص، قريبا منه:أي
 يدخل بما: (ووقت العرص) أي:-الصَلة والسَلم

 ويستمر من غري كراهة،ذكر من ظل الرجل كطوهل
َ ْ د
(ما لم تصف در الشمس) املراد بهذا وقت االختيار؛
 «ومن: يف الصحيحني-عليه الصَلة والسَلم- لقوهل

أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد

 "وقت العرص ما: ويف رواية، مؤداة:أدرك العرص» أي
 "ما لم تصفر:لم تغرب الشمس" ويف رواية ملسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الشمس ،وسقط قرنها األول" .ثاثلاا( :وقت صَلة

املغرب) ذكر الصَلة يف مواضع ،وحذفها يف آخر داللة
ىلع جواز اإلطَلقني (ما لم يغب) ما لم يسقط

(الشف ق) وهو احلمرة اليت تِّل الشمس بعد الغروب،
وهذا يدل ىلع امتداد وقت املغرب إىل سقوط الشفق،

فلو سقط بعضه ال يدخل وقت العشاء ،كما ال
ا
رابعا:
يدخل وقت املغرب بغروب بعض القرص.
(ووقت صَلة العشاء) :أي :من عقيب الشفق إمجااع

إىل نصف الليل األوسط ،واملراد به :وقت االختيار

أيضا ،وأما وقت اجلواز فيمتد إىل طلوع الفجر.
ا
خامسا( :ووقت صَلة الصبح من طلوع الفجر) :أي:

come. Fourth: The time for the ‘Ishaa starts when the
twilight has completely faded until midnight, which is
the preferred time for offering the ‘Ishaa. However, the
time of necessity extends until pre-dawn. Fifth: The
time for the Fajr starts from pre-dawn (true dawn) and
lasts so long as the sun has not yet started to rise.
When the sun starts to rise, one must not pray, because
it rises between the two horns of the devil. The devil
waits for the time when the sun starts to rise and stands
up to be facing those who prostrate for the sun. Their
prostration for the sun turns into worship of the devil.
Hence, the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, prohibited the Muslims to pray at that time
to differentiate between those who worship Allah and
those who worship the devil.

الصبح الصادق (ما لم تطلع الشمس) :أي :يشء منها

(فإذا طلعت) أي :أرادت الطلوع (فأمسك عن
الصَلة) أي :اتركها (فإنها) أي :الشمس (تطلع بني

قرين الشيطان) أي :جانيب رأسه؛ وذلك ألن الشيطان
يرصد وقت طلوع الشمس ،فينتصب قائما يف وجه

الشمس مستقبَل ملن سجد للشمس ،يلنقلب سجود

الكفار للشمس عبادة هل ،فنَه انليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -أمته عن الصَلة يف ذلك الوقت؛ تلكون صَلة
َم ْن عبد اهلل يف غري وقت عبادة من عبد الشيطان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• زالت الشمس  :أي :مالت عن وسط السماء إىل جانب الغروب.
ُّ
َُْ
• واكن ظل الرجل كطوهل  :أي :ويمتد وقت الظهر حىت يصري ِظل الرجل ِمثله.
• تصفر الشمس  :الصفرة :لون دون احلمرة ،والشمس تكون صفراء عند قربها من الغروب؛ ذلهاب بياضها وضعف نورها.
• الشفق  :هو بقية ضوء الشمس ومحرتها بعد غروبها.

• نصف الليل  :الليل يف اللغة :من مغرب الشمس إىل طلوع الفجر الصادق ،أو إىل طلوع الشمس ،وانلصف املنتصف.
• بيضاء نقية  :أي :صافية لم تصفر.

فوائد احلديث:
 .1بيان األوقات اليت عينها اهلل -تعاىل -ألداء الصلوات اخلمس املكتوبة.
 .2أن الصلوات اخلمس ال تصح قبل هذه األوقات املحددة ،وال تؤخر عنها إال لعذر.
 .3أن وقت صَلة الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل لك يشء طوهل بعد الظل اذلي زالت عليه الشمس ،وبه يبدأ وقت العرص حىت
الغروب.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4أنه ال فاصل بني وقت الظهر والعرص ،وال اشرتاك بينهما.

 .5أن وقت املغرب من مغيب الشمس ويمتد إىل مغيب الشفق ،ويه احلمرة يف األفق ،ويقدر وقته ما بني :ساعة وربع إىل ساعة ونصف.

 .6احلديث ديلل ىلع أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق إىل نصف الليل ،فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء.

 .7وقت الصبح من طلوع الفجر اثلاين حىت تطلع الشمس.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح
د
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العَلم يف رشح بلوغ
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10596( :

501

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Woe to the heel bones (save them) from the
!Hellfire

ويل لألعقاب من انلار

 .1029احلديث:

**

1029. Hadith:

عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو واعئشة -ريض اهلل Abu Hurayrah, `Abdullah ibn `Amr, and `A'ishah, may
Allah be pleased with them, reported: “The Messenger
عنهم -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنه
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
ٌ
ْ
لألع َقاب من د
انلار).
قال( :ويل
said: ‘Woe to the heel bones (save them) from the
!’"Hellfire

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حيذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اتلهاون بأمر The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, warns against negligence in the performance of
الوضوء واتلقصري فيه ،وحيث ىلع االعتناء بإتمامهablution and encourages us to perform it perfectly and ،
وملا اكن مؤخر القدم  -ا
اغبلا -ال يصل إيله ماء completely. As the back of the foot (the heel bone) is
normally somewhere that water does not reach, it leads
الوضوء ،فيكون اخللل يف الطهارة والصَلة منه ،أخرب
to a deficiency in ablution and therefore in prayer, so
أن العذاب منصب عليه وىلع صاحبه املتهاون يف the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, informs us that the heel bones, along with the one
طهارته الرشعية.
who is careless about including them in his Shariahrequired purification, will be targeted by torment in the
Hereafter.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > أراكن الوضوء
راوي احلديث :حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص :متفق عليه .حديث أيب هريرة :متفق عليه .حديث اعئشة :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -عمرو بن العاص -ريض اهلل
عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الويل  :العذاب واهلَلك.
• األعقاب  :مجع َ
"ع ِقب" وهو مؤخر القدم.
• انلار  :نار اآلخرة.

فوائد احلديث:
 .1الواجب يف الرجلني الغسل يف الوضوء ،وهو ما تضافرت عليه األدلة الصحيحة ،وإمجاع األمة ،خَلفا لشذوذ الشيعة اذلين خالفوا به األحاديث
اثلابتة واإلمجاع والقياس املستقيم.

 .2وجوب االعتناء بأعضاء الوضوء ،وعدم اإلخَلل بيشء منها ،وقد نص احلديث ىلع القدمني وبقية األعضاء مقيسة عليهما ،مع وجود نصوص
هلا.

 .3الوعيد الشديد للمخل بوضوئه.

 .4وجوب استيعاب أعضاء الوضوء باتلطهري.

 .5اتلقصري يف يشء من أعضاء الطهارة يعترب كبرية من كبائر اذلنوب.

 .6وجوب غسل الرجلني إذا اكنتا مكشوفتني.

 .7إثبات اجلزاء ىلع األعمال ،وأن اجلزاء من جنس العمل.

 .8العقب حمل للتطهري يف الوضوء ،فيبطل قول من يكتيف بغسل بعض القدم.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق 1381 ،ـهتيسري العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،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 ،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)3535( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ َْ ُ
َ َ ُّ َ
ُ َْ َ َ
َّ َ َ
يا أيها انلَّاس ،أفشوا السالم َو ِصلوا األ ْرحام،
َّ َ َ َ َ ُّ
َّ ْ َ َّ ُ َ
ََ ْ ُ
وأط ِعموا الطعام ،وصلوا بِاللي ِل وانلاس نِيام،
َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ
تدخلوا
اجلنة بِسالمٍ

 .1030احلديث:

عن عبد اهلل بن سَلم -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
َ ُّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يَا أي َها
َْْ َ َ َ
د َ
ُ
د ُ َْ ُ
امَ ،وأ ْط ِع ُموا
السَل َم َو ِصلوا األرح
اس ،أفشوا
انل
د َ َ َ َ ُّ
دْ َ د ُ َ ٌ َْ ُ ُ
َْ د َ
الطعام ،وصلوا بِاللي ِل وانلاس ِنيام ،تدخلوا اجلنة
َ
ب ِ َسَلمٍ ».
درجة احلديث :صحيح.

O people, spread the greeting of peace
profusely, maintain kinship ties, feed
others, and pray at night when people are
asleep, you will enter Paradise in peace.
**

1030. Hadith:

ʿAbdullaah ibn Salaam, may Allah be pleased with him,
reported: "I heard the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, say: 'O people,
spread the greeting of peace profusely, maintain
kinship ties, feed others, and pray at night when people
are asleep, you will enter Paradise in peace".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث احلث واتلنبيه ىلع أربع خَلل محيدة

وصفات مجيلة من اتصف بها دخل اجلنة بسَلم.
وهذه الصفات يه :إفشاء السَلم ،وصلة األرحام،
وإطعام الطعام ،و الصَلة بالليل وانلاس نيام .أفشوا

السَلم يعين :أظهروا وأعلنوا وأكرثوا من السَلم،

وأطعموا الطعام ملن حيتاج إيله ،كأهلك من الزوجات

واألوالد بنني أو بنات ومن يف بيتك ،وإذا قام اإلنسان
يف الليل هلل عز وجل يتهجد ،يتقرب إيله بكَلمه
وبداعء خاشع بني يديه ،وانلاس نائمون فهذا من

Brief Explanation:
**

This Hadith encourages four noble qualities which,
when observed, lead to a peaceful admission to
Paradise: spreading the greeting of peace, maintaining
kinship ties, feeding others, and praying at night when
people are asleep. Among the best deeds is to make
the greeting of peace manifest, public, and frequent; to
give food to those in need of it, including relatives such
as spouses, children, family members; and to pray at
night, seeking closeness to God through humble
submission and supplication, while people are asleep.
These acts secure peaceful admission to Paradise and
salvation from divine punishment.

أفضل األعمال اليت تدخل اجلنة بسَلم بَل عقاب

وال عذاب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > قيام الليل
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم.

اتلخريج :عبد اهلل بن سَلم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أفشوا  :أي أشيعوا وأظهروا السَلم.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع إفشاء السَلم بني املؤمنني.
 .2أن إفشاء السَلم سبب من أسباب دخول اجلنة.
 .3احلث ىلع صلة األرحام ،وأنها من أسباب دخول اجلنة.
 .4احلرص ىلع إطعام الطعام؛ ألنه من أسباب دخول اجلنة.
 .5يف احلديث فضل إحياء الليل بالصَلة.
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 .6فضل قيام اإلنسان بالعبادة حني يغفل انلاس عنها.
ا
 .7جواز السجع يف الالكم (السَلم  -األرحام  -الطعام  -نيام  -بسَلم) برشط أال يكون متلكفا.
 .8يف احلديث إثبات العمل باألسباب ألجل دخول اجلنة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،ط املكتب اإلسَليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسَلمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العَلم يف رشح بلوغ
املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن
عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة فتح ذي اجلَلل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسَلمية ،الطبعة األوىل .سبل السَلم برشح
بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5520( :
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ََ
َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ ْ ُ
يعض أحدك ْم أخاهُ كما يعض الفحل ،ال دِية
َ
لك

 .1031احلديث:

One of you bites his brother like a male
camel does! There is no Diyah (blood
money) for you.
**

1031. Hadith:

عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما« -أن رجَل
َ ُ
َََ َ َ
د َ
زنع يَد ُه من ِفي ِه؛ فوقعت ثنِ ديتُه؛
َعض يَد رجل؛ ف

‘Imraan ibn Husayn, may Allah be pleased with him,
reported: "A man bit another man's hand, so the latter
pulled his hand out of his mouth by force, causing two
of the former's incisors to fall out. They referred their
dispute to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, who said: 'One of you bites his
brother like a male camel does! There is no Diyah
(blood money) for you"'.

فاختصما إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
َ
َ ُّ َ ْ ُ
َي َع ُّض ُ
أحدكم أخاه كما ي َعض الفحل؛ ال ِديَة لك».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ٌ
ْ
َ ْ ُ ُ
فع دض َ
رجل ىلع آخر َ
وض A man attacked another man and bit his hand. The one
يده؛ فانزتع املعض
اعتَ َدى
who was bitten pulled his hand by force from the other
ِّ
َ
َ
يده من ِ
فم العاض؛ فسقطت ثنيتاه؛ فاختصما إىل man's mouth, causing his two incisors to fall out. They
ُّ
ُ
العاض يُ
طالب بدي ِة submitted their case to the Prophet, may Allah's peace
انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ُ ُ
د and blessings be upon him. The one who bit the man's
ثنيتيه د
واملعضوض يدافع عن نفسه بأنه
الساقطتني،
hand
was
claiming
a
Diyah
(financial
َ
يريد إنقاذ يده من أسنانه .فأنكر انليب -صىل اهلل compensation/blood money) for his two teeth that fell
ِّ
د
العاض ،كيف يفعل مثل ما out, whereas the other man defended himself saying
عليه وسلم -ىلع املد ِيع
that he only wanted to save his hand from the other
ُّ
ُ
ُ
يفعله ِ
غَلظ احليوانات؟ وقال :يعض أحدكم أخاهman's teeth. The Prophet, may Allah's peace and ،
ثم بعد هذا يأيت يلُطا ِلب بدي ِة أسنانه اجلانية؟! ليس blessings be upon him, refuted the claim of the former
and expressed his discontent at what he had done,
املعتدي.
لك دية؛ فابلادي هو
ِ
likening that to the attitude of fierce animals. He said:
!"One of you bites his brother like a male camel does
There is no Diyah for you;" because the one who starts
is the aggressor.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبو َنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ

• ِم ْن ِفي ِه  :من ف ِم ِه.
ُ
َ
د
َ َ ُّ ْ َ ْ
ادل َو ِّ
ح ُل  :يُ ُ
اذلك َر م َن اإلبلُ ،
ويطلق ىلع غريه من ُذكور د
اب.
ريد بِ ِه
• يعض الف
ِ
ِ

فوائد احلديث:

ْ
َ ْ
 .1مرشوعية َرف ُع اجلناية إىل احلاكم من أجل الفصل.
د
َ َ
يد إنسان فانزتعها منه؛ فسقطت أسنانُه أو ُ
أن َم ْن َع دض َ
بعضها ،فَل قود عليه وال ِديَة.
.2
َ
َ َ
ِّ
َ
َ
ي
ُ
عرضه ،أو عن حرمه ،أو ماهل؛ فجرح الصائل ،أو قتله ،فَل
 .3هذا احلكم اعم يف لك من صال عليه إنسان أو حيوان؛ فدافع عن نفسه ،أو عن ِ
يشء عليه؛ ألنه يدافع د
عما ُ
جتب عليه محايته ،وذلك هو املعتدي ابلايغ.
ِ
َ
د
 .4د
ُ
َ
ُ
العلماء حكم هذا احلديث وأمثاهل ،بأنه يدافع عن نفسه باألسهل فاألسهل من وسائل ادلفاع.
قيد
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ا
ُ
الفعل.
فعل اآلديم بفعل ابلهيمة؛ تنفريا عن مثل ذلك
ِ
 .5تشبيه ِ

 .6دفع الصائل.

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 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه -4 .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 -5 .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

الرقم املوحد)2950( :
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َ َ
ُ َْ
 إذا هو،رأس أحدِكم
ِ يع ِقد الشيطان ىلع قافِي ِة
ْ َ َ ُ
َ ُْ
 عليك:رضب ىلع لك عقد ٍة
ِ  ي، ثالث عق ٍد،نام
َ
ُْْ َ
ارقد
ْلل طويل ف

“During your sleep, Satan ties three knots
at the back of the head of each one of you,
and he seals each knot with the following
words: ‘The night is long, so keep on
sleeping”’.
**

1032. Hadith:

: احلديث.1032

َ ا
Abu Hurayra, may Allah be pleased with him, reported:  «ي ْع ِق ُد: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
The Messenger of Allah, may Allah's peace and
َ َ
 ثَلث، إذا هو نام،أحدكم
ِ الشيطان ىلع قا ِفي ِة
ِ رأس
blessings be upon him, said, “During your sleep, Satan
ٌ َ
ُْْ َ
ْ َ َُ
َ ُْ
ties three knots at the back of the head of each one of ، عليك يلل طويل فارقد:رضب ىلع لك عقد ٍة
ِ  ي،عق ٍد
ُ ْ َد
you, and he seals each knot with the following words:  فإن،ع ْق َد ٌة
 احنلت-تعاىل-  فذكر اهلل،فإن استيقظ
‘The night is long, so keep on sleeping.’ When that
ُّ ُ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ د
ٌ َ ُ ْ َْد
ِّ َ
person wakes up and remembers Allah, one knot is ، احنلت عقده ُكها، فإن صىل، احنلت عقدة،توضأ
َ َ
َ ِّفأصبح نشيطا َطي
undone, and when he makes ablution the second knot يث
 وإال أصبح خ ِب،ب انلفس
َ ْ َ
is undone, and when he prays, all his knots are undone,
ْد
.»
ن
َل
انلفس كس
and he gets up in the morning active and in good spirits,
otherwise he gets up in bad spirits and sluggish.”
[Narrated by Al-Bukhari and Muslim]
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Hadith explanation: Satan ties three knots at the back
of the head of every sleeping person. The act of tying
knots is literal, like what the sorcerer does to cast a
spell on a person by tying a knot in a thread and reading
an incantation over it, thereby the spell becomes
effective. A narration by Ibn Majah reads: “Satan ties
at the back of the head of each one of you at night a
rope with three knots on it”. He ties the knots on the
back of the head in particular because it is the center of
powers and their domain of control. They are the most
malleable to Satan and the swiftest in answering his
call. Hence, if he ties the knots on that place, he is able
to control the person’s spirit and cast sleep on him. “He
seals each knot”, i.e. he strikes it with his hand to make
it firm and tight, while saying: “the night is long;” i.e. a
long part of the night is yet to come, so sleep as long
as you wish for when you wake up, you will have
sufficient time to perform the night prayer. If he wakes
up and mentions Allah, then one knot is untied by virtue
of mentioning Allah. If he makes ablution, another knot
is untied by virtue of the blessing of ablution. A narration
by Muslim reads: “when he performs ablution two knots
are untied.” This includes taking bath to purify oneself
from major ritual impurity. When he prays, even one
single rak‘ah, the third knot is untied. Al-Bukhary’s
narration reads: “All his knots are undone”. “so, he gets
up in the morning active;” because he rejoices in the
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 يربط الشيطان ىلع مؤخرة رأس لك:معىن احلديث
َْ
َْ
 ىلع حقيقته وأنه كما يع ِقد:والعقد
،نائم ثَلث عقد
َْ
الساحر من يسحره فيأخذ خيطا يعقد منه ُعقدة
َ ويتلكم فيه بالسحر فيتأثر
 ويف،المسحور عند ذلك
َ
 " ىلع قا ِفيَة رأس أحدكم بالليل: رواية البن ماجة
ٌ
َ
َحبْل فيه ثَلث ُعقد " وإنما يربط ىلع مؤخرة الرأس
ْ  وجمال تَ َرصفها ويه،خاصة؛ ألنها مركز القوى
أط َوع
ِ
 فإذا َر َب َط،القوى للشيطان وأرسعها إجابة دلعوته
 وإلقاء انلوم،عليها أمكنه السيطرة ىلع ُروح االنسان
ْ
ْ َ
 يَرضب بيده: أي،" رضب ىلع لك ُعق َد ٍة
ِ  " ي.عليه
ا
تأكيدا وإحاكما ماكن لك ُعقدة َعقدها هذا القول
َْ
 بيق قد ٌر طويل من: أي،"  "عليك يلل طويل:وهو
َ
 فإنك إذا استيقظت وجدت، فنَ ْم ما شئت،الليل
ُْْ َ
 ارجع: ارقد " أي
 " ف،الوقت الاكيف ألداء صَلة الليل
"  " فإذا استيقظ وذكر اهلل احنلت عقدة.إىل نومك

: " فإذا توضأ احنلت عقدة " أي، بسبب ذكر اهلل تعاىل
 " فإن:  ويف رواية ملسلم،عقدة ثانية بربكة الوضوء

 ويشمله ما إذا اغتسل." توضأ احنلت عقدتان
"  " فإن صىل " ولو ركعة.للطهارة من احلدث األكرب
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احنلت عقده " انفكت العقدة اثلاثلة  ،ويف رواية
َ
َ
ابلخاري " احنلت ُعقده ُكها " " فأ َصبح ن ِشيطا "
لَّسوره بما وفقه اهلل هل من الطاعة وما و ِعد به من
اثلواب وما زال عنه من ُع َقد الشيطانَ " .طيِّ َ
ب

انلفس " ملا بارك اهلل هل يف نفسه من هذا اتلرصف
ُ
احلسن " وإال " أي  :وإن لم يأت بما ذ ِكر من األمور
َ َ
َ َ دْ
ا
متغريا
انلفس ك ْسَلن " أي:
اثلَلثة " أصبح خ ِبيث

حاهل؛ بسبب خذالن الشيطان هل مما اكن قد اعتاده أو
َ
نواه من فعل اخلري .قال احلافظ ابن حجر ـ رمحه اهلل
ـ واذلي يظهر أن يف صَلة الليل دا
رسا يف طيب انلفس
وإن لم يستحرض املصِّل شيئا مما ذكر وكذا عكسه

وإىل ذلك اإلشارة بقوهل تعاىل إن ناشئة الليل يه أشد

obedience that Allah guided him to, and the reward He
promised, and the removal of the Satanic knots from
him. “in good spirits”; because Allah blesses his heart
for good actions. “otherwise;” i.e. if he does not do the
three things mentioned, “he gets up in bad spirits and
sluggish;” i.e. in an altered state because Satan made
him fail to do what he is used to doing or intended to do
of good deeds. Al-Hafiz Ibn Hajar, may Allah have
mercy upon him, said: “The apparent indication is that
the night prayer has a spiritual effect on putting a
person in good spirits, even if the worshiper is not
heedful of that, and the opposite is true, in confirmation
of the statement of Allah Almighty: {Indeed, the hours
of the night are more effective for concurrence (of heart
and tongue) and more suitable for words (of prayer and
”]praise).} [Sura Al-Muzzammil: 6

وطئا وأقوم قيَل " انتَه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > فضل الوضوء
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يعقد  :من العقد وهو الربط ،واتلوثيق.

• قافية رأس أحدكم  :قافية الرأس :آخره.

• يرضب  :أي :يرضب ىلع لك عقدة ،تأكيدا وإحاكما.
• ارقد  :أمره بالرجوع إىل انلوم.
• طيب انلفس  :راضياا.

• خبيت انلفس  :ثقيل انلفس كريه احلال.
ا
• كسَلن  :متثاقَل عن اخلريات.

فوائد احلديث:

َ
 .1أن الشيطان يَسىع َح ِثيَثا يلُثبِّط املؤمن عن فعل اخلري.

 .2احلث ىلع اذلكر وادلاعء والصَلة يف الليل.
َ
َ
ْ
َْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
 .3ذكر اهلل تعاىل وعبادته تورث النشاط يف انلفس وان ِرشاح الصدر ،وتطرد الكسل ،واخلمول  ،وتذهب الكرب والمقت؛ ألنها تطرد الشيطان
وهذا من وسوسته.
َ ْ
َ
 .4املؤمن ي ُ َ ُّ
َّس بتوفيق اهلل تعاىل هل للقيام بطاعته ،ويكتئِب تلقصريه يف درجات الفضل والكمال.
 .5الغفلة والركون عن الطااعت هو من فعل الشيطان وتزيينه.

 .6من صىل يف الليل ،ثم اعد إىل انلوم ال يعود عليه الشيطان بالعقد املذكورة ثانيا.

 .7فيه أن هذه األمور اثلَلثة ـ ذكر اهلل  ،والوضوء  ،والصَلة ـ تطرد الشيطان.
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املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .ديلل

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عَلن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلَليل،
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 - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقَلين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم
كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العَلمة :عبد العزيز
بن عبد اهلل بن باز .طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب املؤلف :أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم
العرايق وأكمله ابنه :أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني  ،أبو زرعة ويل ادلين ،ابن العرايق  -الطبعة املرصية القديمة  -وصورتها دور عدة منها (دار
إحياء الرتاث العريب ،ومؤسسة اتلاريخ العريب ،ودار الفكر العريب).

الرقم املوحد)3731( :
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ُ َّ
َْ
َّ
لك يشء إال َّ
ادلين
يغ ِف ُر اهلل للشهيد
ٍ

 .1033احلديث:

Allah forgives everything for the martyr
except the debt.
**

1033. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased -
with both of them, reported that the Prophet, may
َْ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يغ ِف ُر اهلل
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Allah
ُد
د
َْ
د
للشهيد لك يش ٍء إال ادلين» .ويف رواية هل« :القتل يف "forgives everything for the martyr except the debt.
ُ َ ِّ د
لك يش ٍء إال د
Another narration for him reads: "Fighting in the cause
ادلين».
َس ِبيل اهلل يكفر
of Allah expiates everything except the debt”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ُ َ ِّ
معىن احلديث :أن الشهادة تكفر مجيع اذلنوب
صغريها وكبريها ،ما عدا د
ادلين ،فإن الشهادة ال
ُ َ ِّ
َ
تكفره وذلك ل ِعظم حق املخلوقني ال سيما األموال،
فإنها َ
أع ُّز يشء عندهم ،ويلحق د
بادلين ما يتعلق
َ ْ
بذمته من حقوق املسلمني ،من رسقة وغصب
وخيانة ،فإن اجلهاد والشهادة وغريهما من أعمال د
الرب
ِ
ُ َ ِّ
ُ
ال تكفر حقوق اآلدميني وإنما تكفر حقوق اهلل -
تعاىل-.

Brief Explanation:
**

Martyrdom expiates all sins, the minor and the major
thereof, except for the debt. Martyrdom does not
expiate the debt, and that is due to the greatness of the
rights of people, especially those related to properties,
which indeed, are the dearest to them. The same
applies to anything pertaining to people's rights; such
as theft, usurpation and treachery. Fighting in the cause
of Allah, martyrdom, and other acts of righteousness do
not expiate transgression against people's rights,
rather, they only expiate neglect of the rights of Allah,
Exalted.

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

معاين املفردات:

• يكفر  :يسرت ويمحو.

فوائد احلديث:

ُ َ ِّ ُ
اذلنوب إال د
ادلين وما يلحق به من حقوق اآلدميني.
 .1أن القتل يف سبيل اهلل -تعاىل -يكفر
 .2اتلحذير من التساهل يف أمر د
ادلين.
 .3تعظيم حقوق اآلدميني.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني
لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ
ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .املنهاج رشح صحيح
مسلم بن احلجاج للنووي  ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت 1392 ،ـهالاكشف عن حقائق السنن(رشح املشاكة) للطييب ،حتقيق :عبد احلميد
هنداوي ،مكتبة ابلاز ،مكة1417 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3589( :
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O people of the Qur'an, perform the Witr
Prayer for, verily, Allah is Witr (single) and
loves what is Witr (single, odd).

يا أهل القرآن ،أوتروا؛ فإن اهلل وتر ،حيب الوتر

 .1034احلديث:

**

1034. Hadith:

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال :قال `Ali, may Allah be pleased with him, reported: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا أهل القرآن،
be upon him, said: 'O people of the Qur'an, perform the
أوتروا؛ فإن اهلل وتر ،حيب الوتر».
Witr Prayer for, verily, Allah is Witr (single) and loves
what is Witr (single, odd)''’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث الرشيف أمر ألهل القرآن اذلين هم أهل This noble Hadith includes an order for the people of
the Qur'an, who are Allah's select slaves, to perform the
اهلل وخاصته بأن يصلوا صَلة الوتر ،وذلك ألن اهلل Witr Prayer. This is because Allah is one and is unique
واحد فرد يف ذاته وصفاته وأفعاهل حيب الوتر سبحانهin His essence, His attributes, and His actions and He .
''loves what is single and odd. ''People of the Qur'an
املراد بأهل القرآن :املؤمنون اعمة ،من قرأ ومن لم
refers here to the believers in general, whether or not
يقرأ ،وإن اكن من قرأ أوىل باخلطاب حلفظه إياه ،وقال they recite the Qur'an. However, it is likely that those
اخلطايب :املراد بهم :القراء واحلفاظ ،وخصوا باذلكرwho recite the Qur'an are worthier of this address. In ،
this regard, Al-Khattaabi said: ''It refers to those who
ملزيد رشفهم واالهتمام بهم ،فينبِغ أن يكون ألهل recite and memorize the Qur'an. They were specifically
ا
القرآن عناية بالوتر ،وإن اكن مطلوبا من اجلميعmentioned because of their special honor and as a sign ،
of special care. So, the people of the Qur'an should
لكن ألهل القرآن مزية ىلع غريهم؛ ألنهم قدوة،
regularly perform the Witr Prayer, even though this is
وألن عندهم من العلم ما يدعوهم إىل املسارعة إىل required from everyone. Since they have the privilege
فعل الطااعت والقربات ما ليس عند غريهمof being role models and have more knowledge that ،
drives them to hasten to acts of obedience and good
فيكون األمر يف حقهم آكد.
deeds, therefore they are worthier of being addressed
”by this prophetic order.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

د
• فإن اهلل وتر  :الوتر هو الفرد ،فاهلل تعاىل واحد يف ذاته ،واحد يف صفاته ،فَل شبه هل وال مثل ،واحد يف أفعاهل ،فَل رشيك هل وال معني.

فوائد احلديث:

د
 .1استحباب الوتر واإلتيان به ،وعدم اتلهاون به؛ ألنه من الصلوات املؤكدات.
د
د
َ
 .2نُد َب ْ
اإلتيان بالوتر ،ولكن يتأكد ىلع محلة القرآن وحفاظه ،وأهل العلم أكرث مما يتأكد يف حق غريهم.
املس ِل ُمون ُكهم إىل
ِ
ِ
د
 .3أن صَلة الوتر حمبوبة إىل اهلل تعاىل ،فيه أفضل الصلوات بعد الصلوات املكتوبات.
د
ا
ا
ً
حقيقيا يليق جبَلهل ،بَل تكييف ،وال تمثيل ،وال تشبيه ،فكما نثبت أن هل تعاىل ذاتا ال تشبه اذلوات،
 .4إثبات صفة املحبة هلل تعاىل ،إثباتا
َ ْ َ َ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ د ُ َْ
د
فنثبت ا
ُ
ُ
أيضا -أن هل صفات ال تشبه الصفات{ :ليس ك ِمث ِل ِه يشء وهو الس ِميع ابل ِصري ( })11الشورى.
 .5قال شيخ اإلسَلم :الوتر سنة مؤكدة باتفاق املسلمني ،ومنهم من أوجبه ،وال ينبِغ ألحد تركه ،ومن د
أرص ىلع تركه ردت شهادته.
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 .6الوتر من أسماء اهلل تعاىل ،وهو تعاىل حيب ما وافق أسماءه وصفاته ،فهو عليم حيب العلم والعلماء العاملني ،وهكذا يف لك ما يوافق أسماءه مما
ا
يناسب مقام العبد ،ومعىن الوتر :الفرد ،وهو سبحانه وتر ،ومجيع خلقه شفع ،خلقوا أزواجا ،واهلل تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العَلم 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 السَلم السليمان،ط  1427 ، 1ـه2006 -م .سنن الرتمذي ,حممد بن عيىس بن َس ْورة الرتمذي ،حتقيق وتعليق,
أمحد حممد شاكر ,رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ,الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين
األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن ابن ماجه ,ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،وماجة اسم أبيه يزيد,
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة
غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت.

الرقم املوحد)11271( :

513

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

،يا أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا

O people! Repent to Allah before you die,
and hasten to good deeds before you
become preoccupied.

وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا
**

1035. Hadith:

: احلديث.1035

 خطبنا: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, delivered a sermon
and said: 'O people! Repent to Allah before you die.
Hasten to good deeds before you become preoccupied.
Sustain the relationship between you and your Lord by
remembering Him frequently, and by giving a great deal
of charity secretly and openly, and (if you do so) you
will be granted provision, victory, and your conditions
will improve. Know that Allah has enjoined Friday
(prayer) upon you in this place of mine, on this day, in
this month, in this year, and until the Day of Judgment.
Whoever abandons it, whether during my life or after
my death, whether he has a just or an unjust ruler,
whether he takes it lightly or denies it (as being
obligatory), may Allah cause him to lose all sense of
tranquillity and contentment, and may He not bless him
in his affairs. Indeed, his prayer will not be valid, his
Zakah will not be valid, his Hajj will not be valid, his
fasting will not be valid, and his good deeds will not be
accepted, until he repents. Whoever repents, Allah will
accept his repentance. No woman should lead a man
in prayer, no bedouin should lead a Muhaajir (emigrant
Companion) in prayer, no immoral person should lead
a believer in prayer, unless this is forced upon him and
he fears his sword or whip”’.

 «يا أيها: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 وبا ِدروا باألعمال،انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا
ُ
َ ُْ
وصلوا اذلي بينكم وبني
ِ ،الصاحلة قبل أن تشغلوا

 وكرثة الصدقة يف الَّس،ربكم بكرثة ِذكركم هل
ُْ
ُْ
ُ
 واعلموا أن اهلل، ت ْرزقوا وتنرصوا وجت َربوا،والعَلنية

 يف يويم،قد افرتض عليكم اجلمعة يف مقايم هذا

، من اعيم هذا إىل يوم القيامة، يف شهري هذا،هذا

، وهل إمام اعدل أو جائِر،فمن تركها يف حيايت أو بعدي
ْ
َ
ُ  أو ُج،خفافا بها
، فَل مجع اهلل هل ش ْمله،حودا هلا
اس ِت
َ
 وال، وال زاكة هل، أال وال صَلة هل،وال بارك هل يف أمره
 فمن تاب، وال ِب در هل حىت يتوب، وال صوم هل،حج هل
 أال ال تُ د،تاب اهلل عليه
 وال يَ ُؤم،ؤمن امرأة رجَل
َْ
 إال أن يقهره، وال يؤم فاجر مؤمنا،أعرايب ُمهاجرا
َ  خياف سيفه،بسلطان
.»وس ْوطه

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Jaabir ibn `Abdullah reports that the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
stood and addressed them in a sermon saying: O
people, repent to Allah before you die and hasten to do
good deeds before you become occupied with
sickness, old age, etc. Sustain the relationship between
you and your Lord by remembering Him in abundant
measure and by giving a great deal of charity in public
and in secret. If you do so, Allah the Almighty will
provide for you abundantly, grant you victory over your
enemies, and fix all of your affairs. Know that Allah has
enjoined the Friday Prayer on you in this place of mine,
on this day, in this month, in this year, and until the Day
of Judgement. Whoever abandons it, whether during
my lifetime or after my death, whether he has a just or
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 أن رسول-ريض اهلل عنهما- خيرب جابر بن عبد اهلل

 يا: قام فيهم خطيبا فقال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

 وسارعوا،أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا
َ ُْ
باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا عنها باملرض وكرب
ُ
وصلوا اذلي بينكم وبني ربكم
ِ ،السن وغري ذلك

، وكرثة الصدقة يف الَّس والعلن،بكرثة ِذكركم هل

، وينرصكم ىلع أعدائكم،يرزقكم اهلل رزقا واسعا
 واعلموا أن اهلل قد افرتض،ويصلح حالكم ُكه

 يف، يف يويم هذا،عليكم صَلة اجلمعة يف مقايم هذا
 فمن تركها، من اعيم هذا إىل يوم القيامة،شهري هذا

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
an unjust ruler, whether he takes it lightly or denies that  استهانة، وهل إمام اعدل أو ظالم،يف حيايت أو بعدي
it is obligatory, may Allah cause him to lose all sense of
tranquillity and contentment, and may He not bless him  فَل مجع اهلل هل ما تفرق، أو إنكارا لفرضيتها،بها
ُ
in his affairs. Indeed, such a person's prayer will not be  وال، ولن تقبل هل صَلة، وال بارك هل يف أمره،من أمره
valid, his Zakah will not be valid, his Hajj will not be
 وال أي عمل من أعمال الرب، وال صوم، وال حج،زاكة
valid, his fasting will not be valid, and his good deeds
will not be accepted, until he repents. Whoever repents,  ثم نهاهم أن تؤم، فمن تاب تاب اهلل عليه،حىت يتوب
Allah will accept his repentance. Then he forbade them  أو يَ ُؤم أعرايب ُمهاجرا؛ ألن من،امرأة رجَل يف الصَلة
from letting a woman lead a man in prayer or a bedouin
lead a Muhaajir (emigrant Companion) in prayer,  ونهاهم،شأن األعرايب اجلهل ومن شأن املهاجر العلم
because the Muhaajir is usually knowledgeable while a  إال أن يغلبه بسلطان خياف منه،أن يؤم فاسق مؤمنا
bedioun is usually ignorant about religion. The Prophet,
 وبعض، وهذا احلديث ضعيف كما سبق.ىلع نفسه
may Allah's peace and blessings be upon him, also
forbade the believers from allowing an immoral person : اكألمر باتلوبة،مجله معناها ثابت يف القرآن والسنة
to lead a believer in prayer, unless this is forced upon )(وتوبوا إىل اهلل مجيعا أيه املؤمنون لعلكم تفلحون
the believer by the immoral person who has authority
that might cause him harm. As stated before, this  (سابقوا إىل مغفرة من ربكم:واملبادرة بالصاحلات
Hadith is weak. However, some of the statements ) (اذكروا اهلل ذكرا كثريا:) واألمر باذلكر...وجنة
contained therein are established in the Qur'an and the
Sunnah, such as: the order to seek repentance:  (إذا نودي للصَلة من يوم اجلمعة:واألمر باجلمعة
{Repent to Allah all of you believers so that you can be  (يؤم:فاسعوا إىل ذكر اهلل) وتقديم األفضل لإلمامة
successful} [Surat-un-Noor: 31]; the order to hasten to
.)القوم أقرؤهم لكتاب اهلل
do good deeds: {Hasten for the forgiveness of your Lord
and a Paradise…} [Surat-ul-Hadeed: 21]; the
commandment to make remembrance of Allah:
{Remember Allah in abundant measure} [Surat-ulAhzaab: 41]; the commandment to perform the Friday
Prayer: {If the call for prayer is made on Friday, then
hasten towards the remembrance of Allah} [Surat-ulJumu`ah: 9]; as well as the order to let the most
knowledgeable person lead the prayer: "People should
be led (in prayer) by the best in reciting the the Qur’an."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة اجلمعة > فضل صَلة اجلمعة:اتلصنيف
. رواه ابن ماجه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:اتلخريج
. سنن ابن ماجه:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. سارعوا: • با ِدروا
ُْ
. يصلح حالكم: • جت َربوا

. ظالم: • جائِر
ْ
. استهانة: • اس ِتخفافا
ُ • ُج
. إنكارا: حودا
َ
. مجع ما تفرق من أمره: • مجع ش ْمله

. ساكن الصحراء من العرب: • أعرايب
. فاسق: • فاجر
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َْ
• يقهره  :يغلبه.
َ ْ
اجلَّل وحنوه ،يُرضب بها اإلنسان أو احليوان.
• سوط  :أداة من ِ

فوائد احلديث:
 .1األمر باتلوبة قبل املوت ،واملسارعة إىل األعمال الصاحلة قبل االنشغال ،وكرثة اذلكر ،والصدقة.
 .2اجلمعة فرض واتلحذير من تركها.
 .3انليه عن إمامة املرأة للرجل واألعرايب للمهاجر والفاسق للمؤمن.
د
 .4الصَلة خلف الفاسق منيه عنها ،ومع هذا فإنه تصح خلفه.
املصادر واملراجع:
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسَليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي
نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت .معجم اللغة العربية املعارصة ،لَّلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش:
اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقَلين ،عبداهلل بن عبد الرمحن
البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.

الرقم املوحد)11298( :
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يا أيها انلاس ،عليكم بالسكينة ،فإن الِّب ليس

 .1036احلديث:

Proceed calmly, for goodness is not
attained by rushing.

باإليضاع

ََ
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :دف َع
د
د
َ َ َ
ُّ
ُّ
انليب
يوم َع َرفة ف َس ِم َع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
د
د
ََ َ ْ َ ا
اء ُه َزج ارا ش ِديدا َو َرض ابا
صىل اهلل عليه وسلم -ورَ
َ ُّ
َ َ ا
ََ َ َ َ
وط ِه ِإيل ِهم ،وقال« :يَا أي َها
إلبِل ،فأشار بِس ِ
وصوتا ل ِ ِ
َ د
د َ
ََ ُ
د ُ
الرب لَ َ
د
يس
كين ِة ،فإِن
انلاس ،عليكم بِالس ِ
ِ
َ
اإليض ِ
اع».
بِ
درجة احلديث :صحيح.

**

1036. Hadith:

`Abdullah ibn `Abbas, may Allah be pleased with them,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, departed on the day of `Arafah
and the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, heard loud shouts, beating, and the sounds
of the camels behind him. So he pointed towards them
with his whip and said: ‘O people! Proceed calmly, for
goodness is not attained by rushing''’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

د
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أفاض من عرفة
ا
ا
ا
ا
وزجرا لإلبل
ورضبا
شديدا
فسمع وراءه صوتا
ا
وأصواتا لإلبل ،واكن هذا املشهد من انلاس نتيجة ما
تعودوه زمن اجلاهلية؛ ألنهم اكنوا يف أيام اجلاهلية إذا
ا
ا
عظيما يبادرون
إرسااع
دفعوا من عرفة أرسعوا
انلهار قبل أن يظلم اجلو ،فاكنوا يرضبون اإلبل ا
رضبا
ا
شديدا ،فأشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إيلهم
بسوطه ،وقال :أيها انلاس الزموا الطمأنينة واهلدوء،

Brief Explanation:
**

As the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, was leaving `Arafah, he heard noises behind
him of people shouting, beating their camels (inciting
them to move), and the camels making noises. The
scene was typical of the pre-Islamic time, because
when the people wanted to leave `Arafah, they would
rush to leave before the darkness prevailed and they
would beat their camels harshly. So the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, pointed his
whip at them telling them to be calm and that there is
no good in rushing.

فإن الرب واخلري ليس باإلرساع واإليضاع وهو نوع

من السري رسيع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه :رواه ابلخاري بلفظه تاما ،وأما مسلم فأخرج «عليكم بالسكينة».

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

معاين املفردات:

ََ
• دفع  :أفاض وسار من عرفات ملزدلفة.
َ ْ
ج ارا َشد ا
يدا  :أي صيَ ا
احا حلث اإلبل.
•ز
ِ
ِ
َ ا
إلبِل  :أي من الرغو ،وهو صوت اإلبل.
•
صوتا ل ِ ِ
ََ َ
َ
َ
وط ِه  :أي تأنوا ودعوا العجلة.
• فأشار بِس ِ
الرب  :الطاعة.
• ِ
َ
• اإليضاع  :اإلرساع.

فوائد احلديث:

 .1شفقة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته؛ فقد نهاهم عن اإلرساع ئلَل يتعبوا أنفسهم مع بُعد املسافة.
 .2استحباب اتلأين واخلشوع عند أداء العبادات.
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 .3أن ثواب العبادة إنما يكون بقدر اخلشوع وحضور القلب فيها.

 .4تكلف اإلرساع يف السري ليس مما يتقرب إىل اهلل به.
د
 .5أن الرب ليس بالعجلة وإنما هو باخلضوع واخلشوع واالستاكنة ملن ال خيىف عليه يشء يف األرض وال يف السماء.
 .6اهلدوء والسكينة أعون ىلع حضور القلب.

 .7احلكمة يف انليه عن اإلرساع يف قصد العبادة ما يفيض إيله اإلرساع من الزتاحم واتلدافع وأذية املسلمني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلَليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عَلن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقَلين ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،عليه تعليقات العَلمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار املعرفة،
بريوت1379 ،ه.

الرقم املوحد)3034( :

518

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
َ ِّ َ ُ ْ
َ َْ
َّ
اري ِن ،فإىل أي ِهما أهدِي؟
يا رسول اهللِ ،إِن ِيل ج
ََْ َ ْ َ
ك بابا
قال :إىل أقرب ِ ِهما مِن ِ

 .1037احلديث:

O Messenger of Allah, I have two neighbors,
?so which one of them should I give a gift to
He said: The one whose door is the nearest
to you.
**

1037. Hadith:

َ
هللِ ،إ دن `A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :يا رسول ا ِ
َ
َْ
she said: "O Messenger of Allah, I have two neighbors,
ُْ
ْ
يل َج َ
اريْ ِن ،فإىل أيِّ ِه َما أه ِدي؟ قال« :إىل أق َر ِب ِه َما ِمن ِك
ِ
so which one of them should I give a gift to?" He said:
ا
َ
بابا».
"The one whose door is the nearest to you".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سألت اعئشة -ريض اهلل عنها -انليب -صىل اهلل عليه `A'ishah, may Allah be pleased with her, said to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him:
ا
وسلم :-إن يل جارين وقد أمرت بإكرام اجلار مطلقا؛ I have two neighbors, and I have been ordered to be
ا
وال أقدر ىلع اإلهداء إيلهما معا ،فإىل أيهما أهدي generous to neighbors in general, but I cannot afford to
give a gift to both of them at the same time. So which
يلحصل يل ادلخول يف مجلة القائمني بإكرام اجلار؟
one should I give a gift to so as to be considered from
ا
فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-إىل أقربهما منك باباthose who are generous to neighbors? He, may Allah's .
peace and blessings be upon him, said: The one whose
door is the nearest to you.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > اهلبة والعطية
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

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

معاين املفردات:

• أقربهما منك بابا  :أي :اجلار القريب

فوائد احلديث:
 .1استحباب تقديم اجلار األقرب فاألقرب إذا لم يقدر ىلع اإلحسان إىل اجلميع.
 .2ينبِغ مرااعة شعور اجلار األقرب؛ ألنه يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغريها خبَلف األبعد ،وكذلك هو األرسع إجابة ملا يقع جلاره.
 .3القرب املعترب هو قرب األبواب.
 .4يؤخذ من احلديث تقديم العلم ىلع العمل ،وذللك سألت اعئشة ريض اهلل عنها عن حكم املسألة قبل املبارشة يف الفعل.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط1428 ،1ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار
الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4250( :
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َ
َ َََ َ ْ
َ
َْ َ ْ
يا رسول اهللِ ،هل ِيل أجر ِيف ب ِين أيب سلمة أن
ُْ َ َ َْ ْ َ َ ْ ُ َ َ
َ َ َ َ َ َ
اركتِ ِه ْم هكذا وهكذا إنما
أن ِفق علي ِهم ،ولست بِت ِ
َ
َ
َ
ََْ َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ َ
ُه ْم بَ ِ َّ
ت علي ِه ْم
ك أجر ما أنفق ِ
ين؟ فقال :نعم ،ل ِ

 .1038احلديث:

''O Messenger of Allah, would I be
rewarded for Abu Salamah's children that I
spend on them so as not to leave them like
this and like that, while they are my
children?'' He said, ''Yes, you will be
rewarded for what you spend on them''.
**

1038. Hadith:

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قلت :يا رسول Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
reported: 'I said: 'O Messenger of Allah, would I be
ُْ
اهلل ،هل يل ٌ
أجر يف بين أيب سلمة أن أن ِف َق عليهم،
rewarded for Abu Salamah's children that I spend on
ُ
ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بَ د
ين؟ فقالthem so as not to leave them like this and like that, while :
ِ
they are my children?' He said: 'Yes, you will be
«نعم ،لك ُ
أنفقت عليهم».
أجر ما
ِ
rewarded for what you spend on them'' '.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

قالت أم سلمة ريض اهلل عنها لرسول اهلل صىل اهلل Umm Salamah, may Allah be pleased with her, asked
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
عليه وسلم :هل يل ثواب أخروي يف أين أنفق ىلع him, if she would get a reward in the Hereafter for
عيايل من أيب سلمة وأكفيهم ،وال أدعهم يتفرقون يف providing for her children from Abu Salamah, thus not
letting them spread in pursuit of sustenance, or she
طلب القوت؟ أم أنه ال أجر يل ألين أفعل ذلك شفقة
would not be rewarded because she does that out of
ألنهم أبنايئ؟ فأخربها انليب صىل اهلل عليه وسلم أن compassion for her children. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, told her that she
هلا أجرا يف إنفاقها عليهم.
would be rewarded.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أجر  :أي :ثواب أخروي.

• بين أيب سلمة  :أي :أوالدها منه.

• بتاركتهم هكذا وهكذا  :أي :يتفرقون يف طلب القوت يمينا وشماال.

فوائد احلديث:
 .1بيان حصول اثلواب لألم باإلنفاق ىلع أوالدها؛ وإن اكنت تنفق عليهم بدافع الشفقة والرمحة.
 .2فضل اإلنفاق ىلع األيتام يف احلجر.
 .3شدة شفقة األم ىلع بنيها ورمحتها بهم.
 .4يستحب لويل األمر ترغيب الرجال والنساء من املسلمني يف أفعال اخلري.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عَلن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهَليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة
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عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4959( :
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“O Messenger of Allah, verily, Allah does
not feel shy of the truth. If a woman had a
wet dream, would it be obligatory on her to
take a ritual bath?” He replied, ”Yes, if she
sees vaginal fluid”.

يا رسول اهلل ,إن اهلل ال يستحيي من احلق ،فهل

ىلع املرأة من غسل إذا يه احتلمت؟ فقال رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم ,إذا رأت املاء

 .1039احلديث:

**

1039. Hadith:

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت« :جاءت ُّ
أم Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
ُ َ
reported: "Umm Sulaym, the wife of Abu Talhah, came
ُ
امرأة أَيب َ
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
إىل
لحة
ط
يم
سل ٍ
ِ
to the Messenger of Allah, may Allah's peace and
د
َْ َ
وسلم -فقالت :يا رسول اهلل,
حيي من blessings be upon him, and said, ‘O Messenger of
إن اهلل ال ي َست ِ
ُ ْ َ َ ْ
احتَل َمت؟ فقال Allah, verily, Allah does not feel shy of the truth. If a
احل َ ِّق ,فهل ىلع املرأة من غس ٍل ِإذا ِيه
َ ََ
woman had a wet dream, would it be obligatory on her
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-نعمِ ,إذا رأت to take a ritual bath?’ He replied, ‘Yes, if she sees
َ
vaginal fluid"’.
الماء».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

جاءت أم سليم األنصارية -ريض اهلل عنها -إىل انليب

صىل اهلل عليه وسلم -لتسأهل ،وملا اكن سؤاهلا ممايتعلق بالفروج ،ويه مما يستحيا من ذكره اعدة قدمت
ا
بني يدي سؤاهلا تمهيدا إللقاء سؤاهلا؛ حىت خيف
موقعه ىلع السامعني .فقالت :إن اهلل -عز وجل -وهو
احلق ،ال يمتنع من ذكر احلق اذلي يستحيا من ِذكره

Brief Explanation:
**

Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
reported: "Umm Sulaym, the wife of Abu Talhah, came
to the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and said, ‘O Messenger of
Allah, verily, Allah does not feel shy of the truth. If a
woman had a wet dream, would it be obligatory for her
to take a ritual bath?’ He replied, ‘Yes, if she sees
"’vaginal fluid.

من أجل احلياء ،مادام يف ذكره فائدة ،فلما ذكرت أم

سليم هذه املقدمة اليت لطفت بها سؤاهلا ،دخلت يف
صميم املوضوع ،فقالت :هل ىلع املرأة غسل إذا يه

ختيلت يف املنام أنها جتامع؟ فقال انليب -صىل اهلل

عليه وسلم :-نعم ،عليها الغسل ،إذا يه رأت نزول
ماء الشهوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أم سليم  :سهلة بنت ملحان األنصارية أم أنس بن مالك ،أسلمت متقدمة مع قومها من األنصار.

• امرأة أيب طلحة  :زوجته ،وهو :زيد بن سهل األنصاري ،وفيه نزلت( :لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ما حتبون).
ْ
د
ْ
إن د َ
اَّلل ال ي َ ْستَح ِيي ِم ْن احل َ ِّق  :ال يمتنع من ذكره أو فعله حياء ،والغرض من هذه اجلملة :تقديم االعتذار عما ستسأل عنه.
•
• احلق  :لك خرب خَل من الكذب ،ولك حكم خَل من اجلور.
ُ
• ِم ْن غ ْس ٍل  :من اغتسال.
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ْ
احتَلَ َم ْ
ت  :رأت يف املنام أنها جتامع وحنو ذلك.
•
ََ
• رأت  :أبرصت.
• املاء  :املين.

فوائد احلديث:
 .1جواز استفتاء املرأة بنفسها عن أمر دينها.
 .2بيان ما عليه الصحابيات من االهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه.
 .3املرأة جيب عليها الغسل حني حتتلم ،إذا أنزلت ورأت املاء.
ُْ ُ
ُْ
زنل الرجل ،ومن ذاك يكون الشبه يف الودل ،كما أشار إىل هذا بقية احلديث.
زنل كما ي ِ
 .4املرأة ت ِ
د
 .5إثبات صفة احلياء هلل -جل وعَل ،-إثباتا يليق جبَلهل ،ىلع أنه ال يمتنع تعاىل من قول احلق ألجل احلياء.
ُّ
 .6أن احلياء ال ينبِغ أن يمنع من تعلم العلم ،حىت يف املسائل اليت يستحيا مهنا.
د
 .7من األدب وحسن املخاطبة ،أن يقدم أمام الالكم اذلي يستحيا منه مقدمة تناسب املقام ،تمهيدا للالكمِ ،يلَ ِخف وقعه ،وئلَل ينسب صاحبه
إىل اجلفاء.

 .8فضيلة أم سليم -ريض اهلل عنها -حبرصها ىلع الفقه يف ادلين ،وحسن أدبها؛ بتقديم ما يمهد لعذرها.

 .9نيف صفة احلياء من احلق عن اهلل -عز وجل ،-أي االمتناع عن احلق بسبب احلياء؛ وذلك لكمال عدهل ورمحته.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،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)3351( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Messenger of Allah! I am a woman who
 إين امرأة أستحاض حيضة كثرية،يا رسول اهلل
experiences a heavy prolonged flow of
menstrual blood, so what do you think
، فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصوم،شديدة
about it? It has prevented me from praying
، فإنه يذهب ادلم، أنعت لك الكرسف:فقال
and fasting. He said: I suggest that you use
cotton, for it eliminates (the traces of)
 هو أكِث من ذلك:قالت
blood. She replied: It is too copious for that.
**

1040. Hadith:

ََْ
 كنت: قالت-ريض اهلل عنها- عن محنة بنت َجحش
َ
َ ْ
َ َأُ ْست
-  فأتيت رسول اهلل،حاض َحيضة كثرية ش ِديدة
َْ ْ َ
ُْ َ ُ ْ ُ
 فوجدته يف،ربه
ِ  أستف ِتيه وأخ-صىل اهلل عليه وسلم
، يا رسول اهلل:بيت أخيت زينب بنت َجحش فقلت
َ
َ َإين امرأة أُ ْست
 فما ترى،حاض َحيْ َضة كثرية شديدة
ُ  «أَ ْن َع: فقال، قد َمنَ َعتْين الصَلة والصوم،فيها
ت لك
ِ
ُ
ُ
د
ُ
، هو أكرث من ذلك: قالت.» فإنه يذ ِهب ادلم،الك ْر ُسف
د
 هو أكرث من ذلك إنما: فقالت.»فاخت ِذي ثوبا
ِ « :قال
ً َ أَثُ ُّج
:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل،َثا
ََْ
َْ َ ْ
ْ
ُ َ
،ت أج َزأ عن ِك من اآلخر
ِ «سآم ُرك بأم َرين أيهما فعل
َْ
َ
 «إنما هذه: قال هلا.»فأنت أعلم
يت عليهما
ِ
ِ وإن ق ِو
ٌ َ َْ
ح دييض د
َ ََ
َ ََ
ستة أيام أو
ِ ركضة من ركضات الشيطان فت
ْ
َْ
 ثم اغت ِس ِِّل حىت إذا رأيت أنك،سبعة أيدام يف ِعلم اهلل
ْ ََْ ْ
ِّ
واستنقأ ِت فصِّل ثَلثا وعرشين يللة أو
،قد َط ُه ْر ِت
 فإن ذلك،أربعا وعرشين يللة وأيامها وصويم
ْ
ُْ
 وكذلك فاف َعِّل يف لك شهر كما حتيض،يك
ِ جي ِز
َ
َ
ْ
ُ يق
 وإن،ات َحيْ ِض ِه دن َو ُطه ِر ِه دن
 وكما ي ْط ُه ْرن ِم،النساء
ِّ ُ
َ
ِّ ُ
ق ِويت ىلع أن ت َؤخري الظهر وت َع َجِّل العرص
َ ني َو َجتْ َمع
َ َفتَ ْغتَسل
،ني بني الصَلتني الظهر والعرص
ِ
ِ ِ
ِّ ُ
ُ
ِّ وت َع
َ ثم َت ْغتَسلني،جلني العشاء
وت َؤخ ِرين املغرب
ِ ِ
ْ
َ  َو َت ْغتَسل،فاف َعِّل
َ َو َجتْ َمع
ني مع الفجر
ني بني الصَلتني
ِ ِ
ِ
ْ
َ
ُ
-  قال رسول اهلل،» وصويم إن ق ِدرت ىلع ذلك،فاف َعِّل
َ ُ َ ْ َ
ب ْاأل ْم َريْن د
.»إيل
 «وهذا أعج:-صىل اهلل عليه وسلم
ِ

Hamnah bint Jahsh, may Allah be pleased with her,
reported: "I used to experience a heavy prolonged flow
of menstrual blood. So I came to the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
seeking a religious verdict and in order to tell him. I
found him in the house of my sister, Zaynab bint Jahsh.
I said: 'O Messenger of Allah! I am a woman who
experiences a heavy prolonged flow of menstrual
blood, so what do you think about it? It has prevented
me from praying and fasting.' He said: 'I suggest that
you use cotton, for it eliminates (the traces of) blood.'
She replied: 'It is too copious for that.' He said: 'Then
you can use a cloth.' She replied: 'It is too copious for
that, for my blood keeps pouring heavily.' The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'I shall give you two commands;
whichever of them you follow will be sufficient for you
without the other, but you know best if you are strong
enough to follow both of them.' He added: 'This is only
a strike of the devil, so observe your menses for six or
seven days, according to Allah's knowledge; then have
a ritual bath. When you see that you are pure and clean,
pray during twenty-three or twenty-four days and nights
and fast, for that will be enough for you (for freeing your
liability), and do so every month, just as women
menstruate and are purified at the time of their
menstruation and their purification. If you are able to
delay the Noon (Zhuhr) Prayer and perform the
Afternoon (`Asr) Prayer promptly, until you have a ritual
bath, and then combine the two prayers and to delay
the Sunset (Maghrib) Prayer and perform the Evening
(`Ishaa) Prayer, until you have a ritual bath, and then
combine the two prayers, then do so: and to make
Ghusl at the Dawn (Fajr) Prayer too, do so: and observe
fast if you are able to.' The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'Out of
the two commands, the latter is more preferable to
me"’.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.
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: احلديث.1040

. حسن:درجة احلديث

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Meaning of the Hadith of Hamnah, may Allah be
pleased with her: "I used to experience a heavy
prolonged flow of menstrual blood", i.e. blood used to
flow strongly in big amounts and for prolonged periods.
"So, I came to the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, seeking a religious
verdict and in order to tell him", i.e. she came to the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
to ask him about the religious ruling and what she had
to do. "I said: 'O Messenger of Allah! I am a woman who
experiences a heavy prolonged flow of menstrual
blood, so what do you think about it? It has prevented
me from praying and fasting'", i.e. the heavy flow of
blood made her stop praying and fasting thinking it to
be menstrual blood. Then, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, explained to her that
such blood was not menstruation, rather, it was a strike
from the devil. He said to her: "I suggest that you use
cotton, for it eliminates the blood", i.e. use cotton by
placing it firmly on her private parts so that it stops the
blood from flowing. She said: "It is too copious for that",
i.e. the discharged blood is so much that cotton cannot
do this job. Then he said: "You can use a cloth", i.e. use
a piece of cloth along with the cotton so that it becomes
thick and can absorb the blood well. She said: "It is too
copious for that, for my blood keeps pouring heavily",
i.e. the blood comes out in such a large amount, and
cotton or cloth is not enough, because it is discharged
heavily and abundantly. Then the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said: "I
shall give you two commands", i.e. one of two rulings,
they are as follows: 1. To take a bath for every prayer
2. To combine Zhuhr and `Asr prayers, Maghrib and
`Ishaa prayers. Thus, she should take a bath three
times only, one time for Zhuhr and `Asr, then one time
for Maghrib and `Ishaa, then one time for Fajr.
"Whichever of them you follow will be sufficient for you
without the other", i.e. you can choose between these
two. "but you know best if you are strong enough to
follow both of them", i.e. if you have the ability to do
them both, then choose whichever suits you. Then he
said to her: "This is only a strike of the devil", i.e. the
devil found a way to confuse her regarding her religion,
ritual purity and prayer, until he made her forget the
regular duration of her menses, so it is like a strike from
the devil. However, this does not negate the possibility
of its being caused by a vein called "Al-`Aadhil" as
mentioned in the Hadith of Faatimah bint Abu Hubaysh,
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ُ
َ
َ َ"كنت أُ ْست
حاض
-ريض اهلل عنها- معىن حديث محنة
َ
َ ْ
َحيضة كثرية ش ِديدة" أي أن ادلم اكن يزنل منها
ِّ
 "فأتيت.ويستمر ملدة طويلة بشدة وقوة عند خروجه
َْ ْ َ
ْ ُ
ُ خ
"ربه
وأ
يه
ت
ف
 أست-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ِ
ِ
تسأهل-صىل اهلل عليه وسلم- ثم إنها جاءت إىل انليب
د
: "فقلت. وما اذلي جيب عليها،عن احلكم الرشيع
َ ْ
َ  إين امرأة أُ ْس َت،يا رسول اهلل
حاض َحيضة كثرية
ْ َ
َ
" فما ترى فيها قد َمن َعت ِين الصَلة والصوم،شديدة
 أن ادلم انلازل منها جعلها تتوقف عن الصَلة:يعين
ُ والصوم بناء ىلع أنه
 وهذا هو املتبادر هلا،دم حيض
َ  ثم بَ د،يف أول األمر
-صىل اهلل عليه وسلم- ني هلا انليب
َ
أن ادلم انلازل منها بهذه الصفة إنما هو ركضة من
ُ  «أَ ْن َع: فقال.الشيطان وليس ب َدم حيض
ت لك
ِ
ُ
ُ
د
 استخديم القطن؛: أي.» فإنه يُذهب ادلم،الك ْر ُسف
َ
ُّ َ
وذلك بأن جتعله ىلع فرجها وتشده عليه حىت يُمسك

 أن ادلم انلازل: هو أكرث من ذلك" أي: "قالت.ادلم
ُ َ
.كثري وشديد والقطن ال يمكن أن يؤدى به الغ َرض
د
 أضييف إىل القطن ثوبا حىت: أي.»فاخت ِذي ثوبا
ِ « :قال
 هو أكرث من: "فقالت.يكون كثيفا يمسك به ادلم
ً َ ذلك إنما أَثُ ُّج
 أن ادلم يَ ُّصب منها بكرثة:َثا" أي
ُ
 فَل ي َ ْس َت ْمسك بالقطن وال باثلياب؛ ألنه يزنل،وقوة
صىل اهلل عليه-  "قال رسول اهلل.بغزارة وبكرثة
ْ
ُ  « َس:-وسلم
 وهما، أحد حكمني:آم ُرك بأم َرين»" يعىن
 أن: واثلاين. االغتسال للك صَلة: األول: كما سيأيت
جتمع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء وتغتسل

 وللمغرب،ثَلث مرات للظهر والعرص غسَل واحدا
 "أيهما. وللفجر غسَل واحدا،والعشاء غسَل واحدا
َ
أنت باخليار بني
ِ :نك من اآلخر" يعين
ِ فعلت أجزأ ع
َْ
َ
:فأنت أعلم "أي
يت عليهما
ِ
ِ  "وإن ق ِو.هذين األمرين
َ
، أي األول واثلاين فأنت أعلم حبالك،رت عليهما
ِ ق ِد
 «إنما هذه: "ثم قال هلا.فاختاري أيهما شئت منهما
َ
ٌ ْ
 أن الشيطان:َرك َضة من َرك َضات الشيطان »" واملعىن
ْ
قد وجد سبيَل إىل د
اتللبيس عليها يف أم ِر دينها
ْ
 وصارت يف،وطهرها وصَلتها؛ حىت أن َساها اعدتها

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
may Allah be pleased with her, as she said: "I am a
women who experiences menses and do not become
pure thereof, so should I leave off the prayer?" The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
replied: "No, this is a vein, and not menses." Hence,
this could be understood to mean that the devil struck
the vein, so it exploded. The most preponderant opinion
is that it is a real strike, for there is nothing to prevent
understanding it in this way. "So observe your menses
for six or seven days", i.e. leave off praying and fasting
and consider yourself menstruating for six or seven
days, based upon the majority of women’s menstrual
cycle being six or seven days. "According to Allah’s
knowledge", i.e. His judgement and law. The article 'or'
here is not used to denote doubt, rather it is used to
express variation and to indicate that some women
experience menses for six days, and some for seven
days. So, she should refer to her female relatives and
those of the same age and physical make-up. "Then
have a ritual bath. When you see that you are pure and
clean, pray during twenty-three or twenty-four days and
nights and fast, for that will be enough for you", i.e. after
six or seven days, it is obligatory for you to take a ritual
bath from your menses. Whatever is beyond the six or
seven days, which is either twenty-three or twenty-four
days, these are the days you are pure. Do everything
that women who are pure normally do, like fasting and
praying, and this is sufficient for freeing your liability.
"And do so every month, just as women menstruate
and are purified at the time of their menstruation and
their purification", i.e. count your menses every month,
either six or seven days, then take a bath and pray.
Based on this, the period when you are pure of menses
is the same as the majority of the women: from 23 to 24
days. ‘"If you are able to delay the Noon (Zhuhr) Prayer
and perform the Afternoon (`Asr) Prayer promptly, until
you have a ritual bath, and then combine the two
prayers and to delay the Sunset (Maghrib) Prayer and
perform the Evening (`Ishaa) Prayer, until you have a
ritual bath, and then combine the two prayers, then do
so: and make Ghusl at the Dawn (Fajr) Prayer too, and
observe fast if you are able to", i.e. if have the ability to
delay Zhuhr until the end of its prescribed time, and to
pray `Asr at the beginning of its time, and similarly delay
Maghrib to the end of its prescribed time, and pray
`Ishaa at the beginning of its prescribed time, and this
is what the scholars call "Al-Jam` As-Soori", then do
that. As for Fajr, take a ritual bath for the prayer, and if
you are able to do that then do it. Thus, a woman
experiencing vaginal bleeding outside her menses

526

َ ْ
 وال ينايف أن يكون ِع ْرق،اتلقدير كأنها ركضة منه
َ يقال هل
العا ِذل كما جاء يف حديث فاطمة بنت أيب
" إين امرأة:  يف قوهلا-ريض اهلل عنها- ُحبيش
 ال إنما ذلك:استحاض فَل أطهر أفأدع الصَلة؟ قال
َ
َ َ
 وليس حبيض " ف ُيحمل ىلع أن الشيطان َركضه،ِع ْرق
َ حىت ْان َف
 واألظهر أنها ركضة منه حقيقة؛ إذ ال،جر
َ
د
َ َ"فت
ح دي ِيض ستة أيام أو سبعة
.مانع من محلها عليه
َ
 د ِيع الصَلة والصوم واعتربي نفسك:أيدام" أي
 فتجلسها وترتك،حائضا مدة ستة أيام أو سبعة أيام

 وهذا باعتبار أن اغلب اعدة النساء ستة،الصَلة فيها
ْ
 يف حكم اهلل: "يف ِعلم اهلل" أي.أيام أو سبعة أيام
"فأو" هنا
""ستة أيام أو سبعة أيام:  وقوهل،ورشعه

ليست للشك إنما يه للتنويع وادلاللة ىلع أن بعض
ْ
ْ
حيضن سبعة أيام
ِ  وبعضهن،حيضن ستة أيام
ِ النساء
ْ
 وأقرب،فرتجع إىل قريباتها من النساء من يه يف ِسنها
َْ
َ
رأيت أنك قد
 "ثم اغت ِس ِِّل حىت إذا.اجها
ِ
ِ إىل ِمز
ْ
ِّ
ََْ ْ
واستنقأ ِت فصِّل ثَلثا وعرشين يللة أو أربعا
،َط ُه ْر ِت
ُْ
:يك" يعين
ِ وعرشين يللة وأيامها وصويم فإن ذلك جي ِز
إذا مضت ستة أو سبعة أيام وجب عليك االغتسال
: ثم ما زاد ىلع ستة أيام أو سبعة أيام ويه،من احليض

 فيه،إما ثَلثة وعرشون يوما أو أربعة وعرشون يوما
أيام ُطهر افعِّل فيها لك ما تفعله الطاهرات من الصوم
ْ
 "وكذلك فاف َعِّل.عنك
 فإن هذا يكيف،والصَلة
ِ
َ
َ
َ
ُيقات
ُ
ْ
ْ
 وكما يطهرن ِم،يف لك شهر كما حتيض النساء
ْ
 حتييض لك شهر ستة أيام أو:َحيْ ِض ِه دن َو ُطه ِر ِه دن" يعين
 وهكذا، ثم اغتسِّل وصِّل،سبعة أيام كعادة النساء

وقت طهرك يكون بقدر ما يكون اعدة اغلب

 "وإن.النساء من ثَلث وعرشين أو أربع وعرشين
َ
ِّ ُ
ُ
ق ِويت ىلع أن ت َؤخري الظهر وت َعجِّل العرص
َ ني َو َجتْ َمع
َ َفتَ ْغتَسل
،ني بني الصَلتني الظهر والعرص
ِ
ِ ِ
ِّ ُ
ُ
ِّ وت َع
َ ثم َت ْغتَسلني،جلني العشاء
وت َؤخ ِرين املغرب
ِ ِ
ْ
َ  َو َت ْغتَسل،فاف َعِّل
َ َو َجتْ َمع
ني مع الفجر
ني بني الصَلتني
ِ ِ
ِ
َ
َْ
ُ
 إذا: واملعىن.»رت ىلع ذلك
ِ  وصويم إن ق ِد،فافعِّل
َ
ق ِويت ىلع أن تؤخري الظهر إىل آخر وقتها وتصِّل
العرص يف أول وقتها وكذا تؤخري املغرب إىل آخر
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وقتها وتصِّل العشاء يف أول وقتها -وهذا ما د
يسىم
د
ُّ
ور دي -وأما الفجر :فتغتسل
عند العلماء باجلمع الص ِ
َ
للصَلة غسَل واحدا ،فإن ق ِدرت ىلع ذلك فافعِّل،
وىلع هذا  :تغتسل املستحاضة ثَلث مرات للظهر

والعرص غسَل واحدا وللمغرب والعشاء غسَل

واحدا وللفجر غسَل واحدا وجتمع بني الصَلتني
َ ْ َ ُ َ
ب ْاأل ْم َريْن د
إيل" يعين أن هذا
مجعا صوريا" .وهذا أعج
ِ
األمر ُّ
أحب د
إيل ،وهو  :كونها جتمع بني الظهر والعرص
واملغرب والعشاء وتغتسل ثَلث مرات للظهر
والعرصغسَل واحدا ،وللمغرب والعشاء غسَل
واحدا ،وللفجر غسَل واحدا .وأما األمر األول ،فهو

الغسل للك صَلة ،لكن ليس يف هذا احلديث ذكر
االغتسال للك صَلة ،إال أنه قد جاء يف رواية أخرى

عند أيب داود أنها تغتسل للك صَلة ،ويه قوهل" :إن
قَويت فاغتسِّل للك صَلة وإال ْ َ
فامجيع بني الصَلتني
ِ
َ د
بغسل واحد" وال شك أن االغتسال للك صَلة مشقة

should take a ritual bath three times, once for Zhuhr and
`Asr , once for Maghrib and `Ishaa, and once for Fajr,
and combine between each two prayers (apart from
Fajr) in Jam` Soori. "Out of the two commands, the
latter is more preferable to me", i.e. I prefer this way,
combining between Zhuhr and `Asr and Maghrib and
`Ishaa and taking a ritual bath three times, once for
Zhuhr and `Asr, once for Maghrib and `Ishaa, and once
for Fajr. As for the first command, it is to take a ritual
bath for every prayer. However, there is nothing
mentioned in this Hadith about making Ghusl for every
prayer, but there is another narration reported by Abu
Dawud that mentions that she should take a ritual bath
for every prayer: "If you have the ability, then take a
bath for every prayer, otherwise combine two prayers
with one ritual bath." There is no doubt that making
Ghusl for every prayer involves manifest hardship. For
this reason, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said about the second
command: "the latter is more preferable to me", i.e. I
like it more because it is easier and less difficult.

ظاهرة وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم -يف األمر
إيل" يعين :أحبهما د
اثلاين" :وهذا أعجب األمرين د
إيل؛
َ
ألنه أسهل وأخف من األول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي وابن ماجه.
َ
اتلخريج :محْنَة بنت َجحش -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ٌ
ُ
ُ
ُ
ُْ َ
ُ َْ َ
ت املرأة ،موضوع ىلع صيغة املبين للمفعول من حيث َض ُّم أوهل وسكون ثانيه ،فاملرأة يه املستحاضة.
• أستحاض  :است ِحيض ِ
• كثرية  :أي :تطول ُمدتها.
َ
َ
• ش ِديدة  :ش ِديدة يف كيفيتها ،واملعىن :أن ادلم يزنل منها بقوة.
َ ْ
ُ
ُ
• أ ْستَف ِتيه  :أطلب منه الفتيا ،والفتيا يه :اإلخبار عن حكم رشيع ،واملعىن :أطلب منه أن خيربين حبكم رشيع فيما نزل يب.
ُ
ََْ ُ
أصف لك.
• أنعت ِ :
ُ
ُ
• الك ْر ُسف  :القطن.
• أَثُ ُّج َ ً
َثا ُ :
أصبه َص ًبا بكرثة.
َ
َ
• ق ِويت  :ق ِدرت.
ْ
َ
ْ َ
ْ ُ ْ
ِّ ْ
الركض د
• َرك َض ٌة  :أصل د
(اركض بِ ِرج ِلك) [ص ،]42 :وهلا هنا معنيان :األول أنها إصابة لبدس
بالرجل ىلع األرض ،ومنه قوهل تعاىل:
الرضب
َ
َ
ْ
أمر ِدينها ،واثلاين أن يكون ىلع احلقيقة وأن الشيطان َ َ
رض َبها حىت فتَق ِع ْرقها.
الشيطان بها ىلع هذه املرأة املؤمنة يف
ْ
• يف ِعلم اهلل  :يف حكم اهلل ورشعه.
ْ ْ
انل َقاء :هو ُ
استَنْ َقأت  :د
الطهر بانقطاع ادلم.
•
َ
ا
َ
د
ُ
• حتي ِيض  :اجعِّل نفسك حائضا ،يقال :حتيضت املرأة أمسكت أيام حيضتها عن الصَلة والصوم.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

ْ
ُ
وجود املستحاضات زمن د
انل ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد ذكر بعض العلماء أن الَليت استحضن يف عهده -صىل اهلل عليه وسلم -بلغ َن تسعا
.1
د
من النسوة وعدهن.
َ
َ
 .2ينبِغ للجاهل أن يسأل العالم فيما يشتبه عليه يف عبادته ،حىت يعبد اهلل ىلع بصرية.

مفت ،وهذا أمر ال
 .3جواز إطَلق الفتيا يف سؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-بمنىع أنه يصح أن نقول :إن الرسول -صىل اهلل عليه وسلمٍ -
إشاكل فيه.
َ َ ُّ
د
 .4أن الشيطان قد ي ُ َسلط ىلع بين آدم تسلطا ِح ِّسيا؛ ألنها كونها تمرض بركضة من الشيطان يدل ىلع أن للشيطان تسلطا ىلع بين آدم.
َ
َ َُ
ٌ
عرف به دم احليض من دم االستحاضة ،فتتحيض اغلب
 .5املستحاضة اليت ليس هلا اعدة متقررة أو اكن هلا اعدة ونسيتها ،وليس هلا تميزي صالح ت ِ
اعدة النساء ،ويه د
ستة أيدام أو سبعة.
 .6فيه استحباب َحتَ ُّفظ املستحاضة ملنع ادلم من اخلروج د
واتللوث به.
د
أن دم احليض يمنع من الصَلة ،وحنوها د
مما يُشرتط هل الطهارة من احليض.
.7
ُ
د َ
 .8أن دم االستحاضة ال يمنع من الصَلة ،وحنوها من العبادات الواجب هلا الطهارة.
ا
 .9عدم ُمعاتبة اجلاهل إذا ترك واجبا وجاء يسأل عن احلكم الرشيع.

 .10فيه أن اغلب اعدة النساء د
ستة أيام أو د
سبعة أيام.
َ
ْ
َ
ِّ
َ ْ
حيضن يف الشهر مرة واحدة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم ": -فاف َعِّل يف لك شهر كما حتيض النساء".
 .11فيه أن اغلب النساء ِ
 .12جواز العمل بالظن الغالب.
َ
د
 .13فيه أن محْنة -ريض اهلل عنها -لم يكن هلا اعدة سابقة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ردها إىل اعدة اغلب النساء.
 .14وجوب االغتسال ىلع ُ
المستحاضة إذا َطهرت من حيضها.

 .15يف احلديث مرشوعية اغتسال املستحاضة للك صَلة كما يف الرواية األخرى.
َُ
 .16فيه أن املستحاضة خم درية بني أمرين :االغتسال للك صَلة ،وبني أن تغتسل للظهر والعرصغسَل واحدا وللمغرب والعشاء غسَل واحدا

والفجر غسَل واحدا.
د
 .17فيه اختيار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -األرفق حباهلا ،وهلذا قال  ":وهذا أعجب األمرين إيل".
 .18أن األصل يف ِّ
ادلم انلازل من املرأة ،دم حيض؛ ألنها -ريض اهلل عنها -تركت الصَلة والصوم بناء ىلع أن ادلم اخلارج منها دم حيض.
 .19أن َم ْرجع الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف االستفتاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .20جواز مجع املستحاضة بني الصَلتني؛ ملشقة االغتسال للك صَلة.
ْ
َ
أعجب األمرين د
إيل".
 .21بيان تفاضل األعمال وأن بعضها أفضل من بعض؛ لقوهل" :وهو

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421ه .سنن الرتمذي ،تأيلف:
حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :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 اإلسَليم ،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 :عبد اهلل بن عبد
د
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُذي اجلَلل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسَلمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العَلم يف رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل   1427ـهـ  1431ه .سبل السَلم رشح بلوغ املرام ،تأيلف:
حممد بن إسماعيل بن صَلح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن
سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422ه .مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :عياض بن موَس بن عياض السبيت ،أبو الفضل
 ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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َ َّ
ُْ ُ ََ ُ
اجلا ِهلِي ِة أن
يا رسول اهلل ،إين كنت نذ ْرت يف
ََ
َ
أ ْع َتك َِف َ ْْللَة يف املسجد َ
احل َر ِام ؟ قال :فأ ْو ِف
َ ْ َ
بِنذرِك

 .1041احلديث:

O Messenger of Allah, I had vowed, before
embracing Islam, to make I`tikaaf
– (seclusion for worship) for one night
another narration reads: for one day– in
Al-Masjid-ul-Haraam. He said: "Then fulfill
your vow".
**

1041. Hadith:

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا `Umar ibn Al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
reported: "I said: 'O Messenger of Allah, I had vowed,
ََ ْ ُ
ت يف اجل َ
أعتكف
أن
اهلية
رسول اهلل ،إين كنت نذر
before embracing Islam, to make I`tikaaf for one night
ا
يللة -ويف رواية :يوما -يف املسجد احلرام ؟ قال–another narration reads: for one day– in Al-Masjid-ul- :
ََ
َْ
Haraam.' He said: 'Then fulfill your vow" '.
«فأ ْوف بنذر َك».

ِ ِ

ِ

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نذر عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يف اجلاهلية أن `Umar ibn Al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
vowed in the pre-Islamic era that he would seclude
َ
يعتكف يللة يف املسجد احلرام ،فسأل انليب -عليه himself for worship one night in Al-Masjid-ul-Haraam
َْ
الصَلة والسَلم -عن حكم نذ ِر ِه اذلي حصل منه (the Sacred Mosque in Makkah). So he asked the
Prophet about the ruling regarding his vow, which he
يف اجلاهلية فأمره -عليه الصَلة والسَلم -أن يويف
had made before embracing Islam. The Prophet, may
ْ
بِنَذ ِر ِه.
Allah's peace and blessings be upon him, ordered him
to fulfill his vow. [Tayseer-ul-'Allam, 353; Tanbeeh-ul]Afham, 3:480
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :متفق عليه.
بن د
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف اجلاهلية  :أي :يف زمن اجلاهلية ،ويه :ما قبل اإلسَلم ،سميت بذلك لغلبة اجلهل ىلع أهلها.

• اعتكف يللة ويف رواية يوما  :ال منافاة بني الروايتني؛ ألن الليل يدخل فيه ايلوم ،والعكس بالعكس.
• املسجد احلرام  :املسجد ذي احل ُ ْر َمة ،وهو :اذلي فيه الكعبة.
َ
ا
ْ
َ ِّ
• أ ْو ِف بِنَذ ِر َك  :أي :أده اكمَل وافياا.

فوائد احلديث:

د ْ
انلذ ِر ،ويلزم الوفاء به.
 .1االعتاكف جيب بِ

 .2صحة نذر العبادة من الاكفر حال كفره.
ْ
 .3وجوب الوفاء بِانلدذ ِر إذا أسلم الاكفر ،إن لم يوف به حال كفره.
تعني ،فإن د
عني العتاكفه املسجد احلرام د
 .4إذا د
عني ما دونه من املساجد أجزأه عنها ،ولك مسجد فاضل جيزئ عما دونه بالفضل.
 .5صحة االعتاكف بدون صوم.

 .6جواز االعتاكف يللة.

 .7حرص عمر -ريض اهلل عنه -ىلع أخذ العلم.
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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 - .تنبيه
األفهام رشح عمدة األحاكم/حممد بن صالح العثيمني  -مكتبة الصحابة-الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة -الطبعة األوىل 1426ه - .تيسري العَلم
رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حَلق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)4548( :

530

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ُ
َ َ َ
 أ َرأيت إن جاء رجل يريد أخذ،يا رسول اهلل
ُْ
 فال تع ِطه مالك:مايل؟ قال

O Messenger of Allah, what if a man comes
to me wanting to take my money? He said:
Then do not give him your money.
**

1042. Hadith:

: احلديث.1042

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

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "A man came to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, and said: 'O
Messenger of Allah, what if a man comes to me wanting
to take my money?' He said: 'Then do not give him your
money.' The man said: 'What if he fights with me?' He
said: 'Then fight with him.' The man said: 'What if he
kills me?' He said: 'Then, you would be a martyr.' The
man said: 'What if I kill him?' He said: 'He would be in
the Hell-fire"’.

، يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ َ
ُْ
ُ يت إن جاء
َ َأَ َرأ
 «فَل تع ِطه:رجل يُريد أخذ مايل؟ قال
ْ َ
ََ َ
َ َ أَ َرأ:مالك» قال
: «قاتِله» قال:يت إن قاتلين؟ قال
َ َ أَ َرأ: «فأنت شهيد» قال:يت إن َقتَلَين؟ قال
َ َأَ َرأ
يت إن
ِ
ْ َ
د
.» «هو يف انلار:قتَلتُه؟ قال
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

A man came to the Messenger of Allah, may Allah's : فقال-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل رسول اهلل
peace and blessings be upon him, and asked him what
he had the right to do if a man came to him wanting to  لو أن، ما اذلي حيق يل فعله،أخربين يا رسول اهلل
ا
ُْ
take his money unjustly. The Messenger of Allah  "فَل تع ِطه: قال،رجَل جاء يلأخذ مايل بغري وجه حق
replied: "Do not give him your money." The man asked
 أخربين يا رسول اهلل ما اذلي حيق يل فعله: قال."مالك
what he had the right to do if that aggressor fought with
him (over the money). The Messenger of Allah told him  دافع عن مالك ولو أدى ذلك إىل: قال.إن قاتلين
to defend his money even if that led to fighting with that ، لكن بعد أن تدفعه أوال باألسهل فاألسهل،قتاهل
man, but first he had to try to ward him off by easier
means, such as screaming for help or scaring him with اكالستغاثة مثَل أو باتلخويف بالعصا أو إطَلق انلار
a stick or shooting a bullet in the air. The man asked:  فما هو، فلو تمكن مين وقتلين: قال.إىل غري جهته
What if he overpowered me and killed me; what would
ا
 فلو أنين: قال.شهيدا
 لك أجر من مات:مصريي؟ قال
my fate be? The Prophet said: You will have the reward
of dying as a martyr. Then the man asked: What if I  فما هو مصريه؟،تمكنت منه وقتلته دفااع عن مايل
َ
overpowered him and killed him while defending my  فإنه،أمد ما لم يستحل فعله ذلك
 هو يف د:قال
ٍ انلار إىل
property; what would my fate be? The Prophet said: He
ا
ا
will be in the Hell-fire for an interval of time unless he يكون خادلا خمَّلا؛ ألنه مستحل ملا هو معلوم
believed that what he had done was lawful, for, if he
.حتريمه من ادلين بالرضورة
did, then, in that case, he would remain in the Hell-fire
eternally, because he holds as lawful a deed that is
unequivocally known to be unlawful in Islam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > أصول الفقه > مقاصد الرشيعة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. أخربين: • أرأيت
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• أخذ مايل  :ا
ظلما بغري حق.

فوائد احلديث:
 .1جواز القتال ِدفااع عن املال.
 .2احلديث ديلل ىلع أن العلم قبل العمل ،حيث سأل هذا الصحايب رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -عما جيب عليه قبل عمله.
 .3ينبِغ اتلدرج يف دفع الصائل بالوعظ أو االستغاثة قبل الرشوع يف قتاهل ،فإن رشع يف قتاهل فليكن همه دفعه ال قتله.
َ
 .4د ُم املسلم وماهل وعرضه حرام.
املصادر واملراجع:
-صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف

سليم اهلَليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عَلن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار
املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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َ َ ُ ُ َ َْ َ
 أ َرأيت سكوتك بني، بأيب أنت وأِم،يا رسول اهلل
ُ َّ
 الله َّم: أقول: ما تقول؟ قال:اتلكبري والقراءة

O Messenger of Allah, may my father and
mother ransom you, what is it you say
between the (opening) Takbir and the
recitation (of the Qur'an)? He said: I say: O
Allah, keep me away from my sins as You
have kept the east away from the west. O
Allah, cleanse me from my sins as a white
garment is cleansed from dirt. O Allah,
wash my sins away with water, snow and
hail.

باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني
ِّ َ
 امهلل نق ِين من خطاياي كما.املرشق واملغرب
َ َّ
َّ َ ُ
 امهلل اغسلين.ادلن ِس
ينىق اثلوب األبيض من
َ َ ْ من خطاياي باملاء واثلَّلْج َوال
ِِّبد
ِ

**

1043. Hadith:

: احلديث.1043

-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ  إذا َك د-صىل اهلل عليه وسلم
رب يف الصَلة سكت
ا
 بأيب أنت، يا رسول اهلل: فقلت،ُهنَيْ َهة قبل أن يقرأ
َ َ ُ َ ََْ َ
 ما تقول؟:ت ُسكوتك بني اتلكبري والقراءة
 أرأي،وأيم
د
ُ
د
 اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما: أقول:قال
ِّ َ
 امهلل نق ِين من خطاياي.باعدت بني املرشق واملغرب
ْ ْ
َد
ُ د
 امهلل اغ ِسلين.ادلن ِس
كما ينَىق اثلوب األبيض من
َ َ ْ من خطاياي باملاء واثلدلْج َوال
.رب ِد
ِ

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to stay silent for a little
while (once he starts the prayer) before he begins the
recitation. I said: 'O Messenger of Allah, may my father
and mother ransom you, what is it you say between the
(opening) Takbir and the recitation (of the Qur’an)?' He
said: ‘I say: “O Allah, keep me away from my sins as
You have kept the east away from the west. O Allah,
cleanse me from my sins as a white garment is
cleansed from dirt. O Allah, wash my sins away with
water, snow and hail"’”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This supplication suits best such a noble situation, in
which one converses privately with Allah the Almighty
asking Him to erase his sins and to keep him far from
them, just as the east and west are kept far and never
meet. He also begs Allah to remove his sins and
misdeeds and cleanse him therefrom, just as filth is
removed from a white garment, and to wash his sins
away, and cool their heat and flames with these cold
purifiers: water, snow and hail. These are very typical
similes. Starting with this supplication cleanses one
from the effects of sins, thus one stands before Allah,
the Mighty and Magnificent, in the best condition. It is
better to recite all the authentic opening supplications
alternately. However, this Hadith of Abu Hurayrah is the
most authentic, and Allah knows best.

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا كرب للصَلة

 خفض صوته مدة قليلة قبل أن،تكبرية اإلحرام
ا
 واكن الصحابة يعلمون أنه يقول شيئا يف.يقرأ الفاحتة
 إما ألن الصَلة ُكها ذكر ال سكوت،هذه السكتة

 وإما حلركة من انليب صىل اهلل,فيها لغري استماع
- وحلرص أيب هريرة،عليه وسلم يعلم بها أنه يقرأ

 أفديك يارسول: ىلع العلم والسنة قال-ريض اهلل عنه
 ماذا تقول يف هذه السكتة اليت بني،اهلل بأيب وأيم

 " امهلل باعد بيين وبني: أقول:اتلكبري والقراءة؟ فقال

 امهلل نقين،خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب
، كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس،من خطاياي

 وهذا." امهلل اغسلين من خطاياي باملاء واثللج والربد

 موقف،داعء يف اغية املناسبة يف هذا املقام الرشيف

 يف أن-تعاىل- ألن املصِّل يتوجه إىل اهلل،املناجاة
ا
يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا ال حيصل معه

533

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا
لقاء ،كما ال لقاء بني املرشق واملغرب أبدا ,وأن يزيل

عنه اذلنوب واخلطايا وينقيه منها ،كما يزال الوسخ
من اثلوب األبيض ،وأن يغسله من خطاياه ويربد

هليبها وحرها - ،بهذه املنقيات ابلاردة؛ املاء ،واثللج،

والربد .وهذه تشبيهات ،يف اغية املطابقة .وبهذا

ادلاعء يكون متخلصا من آثار اذلنوب فيقف بني
يدي اهلل عز وجل ىلع أكمل احلاالت ،واألوىل أن
يعمل اإلنسان بكل االستفتاحات الصحيحة
الواردة ،يعمل بهذا تارة ،وبهذا تارة ،وإن اكن حديث

أيب هريرة هذا أصحها .واهلل أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أذاكر الصَلة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اكن  :تشعر بكرثة الفعل أو املداومة عليه  ،وقد تستعمل يف جمرد الوقوع.
• د
كرب  :قال اهلل أكرب.
ُ
• هنَيْ َهة  :قليل من الزمان .واملراد هنا :أن يسكت سكتة لطيفة.
• بأيب أنت وأيم  :أنت َم ْف د
دي بأيب وأيم.
• َ
أرأيت سكوتك  :املراد بالسكوت ضد اجلهر ال ضد الالكم .ويدل عليه عبارة " ما تقول؟".
• امهلل  :يا اهلل.

• باعد بيين وبني خطاياي  :اجعلها بعيدة عين فَل أقربها  ،واخلطايا مجع خطيئة ويه فعل املحرم أو ترك الواجب.
• نقين  :نظفين وخلصين.

• األبيض  :ذو ابلياض وخص األبيض ألن انلقاء فيه أبلغ ؛ ألن أقل دنس يتبني فيه.
دَ
ادلنس  :الوسخ.
•
د
• اغسلين  :طهرين بعد اتلنقية.
• اثللج  :املاء املتجمد
• ََ
الربد  :الربد حب املطر.

فوائد احلديث:
 .1استحباب داعء االستفتاح يف الصَلة.
 .2أن ماكنه بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة الفاحتة يف الركعة األوىل من لك صَلة.
 .3أن ي ُ د
َّس به ولو اكنت الصَلة جهرية.
ِ
 .4أنه ال يطال فيه ادلاعء ،والسيما يف اجلماعة للصلوات املكتوبة.
 .5حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع معرفة أحوال الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف حراكته وسكناته.
َْ
 .6أنه ينبِغ يف مواطن ادلاعء أن يُلح اإلنسان ويكرث يف طلب اليشء ،ولو بطريق ترادف األلفاظ .فإن هذه ادلعوات تدور ُكها ىلع حمو اذلنوب
واإلبعاد عنها ،ومعاين املاء واثللج ،والربد ،متقاربة .واملقصود منه متحد .وهو اإلنقاء من حرارة اذلنوب بهذه املواد ابلاردة.

 .7أن لك أحد مفتقر إىل اهلل حىت انليب صىل اهلل عليه وسلم
 .8حسن أدب أيب هريرة بتلطفه يف سؤال انليب صىل اهلل عليه وسلم.
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والربد لطيفة ويه أن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -أشار باملطهرات احلسية اكملاء واثللج َ
 .9يف اجلمع بني املاء واثللج َ
والربد إىل املطهرات املعنوية
 ،ويه العفو واملغفرة والرمحة  ،ومع أن هذه املطهرات قد مجعت بني اتلربيد واتلنظيف واملعايص من صفاتها احلرارة والوساخة ذللك طلب ما
يزيل هذه الصفات بأضدادها  .واهلل أعلم
 .10جواز ادلاعء يف الصَلة بما ليس يف القرآن.

 .11جواز قول بأيب وأيم للنيب صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه تيسري
العَلم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حَلق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات
 مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه 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 ،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)3104( :
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O Messenger of Allah, how come the people
have ended their state of Ihraam (ritual
state of consecration) for ‘Umrah while you
have not? He, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: I have applied
to my hair that which would make it matted
and marked my sacrificial animal, and I
will not end my Ihraam until I slaughter.

ُّ َ
 ما شأن انلاس حلوا من العمرة،يا رسول اهلل
َّ َ
 إين بلدت:ولم حتِل أنت من عمرتك؟ فقال
ُّ َ
 فال أحِل حىت أحنر، وقدلت هديي،رأيس
**

1044. Hadith:

: احلديث.1044
ْ

عن َحف َصة َز ْوج د
Hafsah, the wife of the Prophet, may Allah be pleased  «يَا: قالت-ريض اهلل عنها- انليب
ِ
ُّ َ
with her, reported that she said: "O Messenger of Allah, َ ُ َ َ َ َ د
َُ َ د
 َما َشأن د،اَّلل
ل
حت
م
ل
و
،ة
مر
الع
ن
م
وا
ل
ح
اس
انل
رسول
ِ
ِ
how come the people have ended their state of Ihraam
ِّ
ََ َ َْ ُ ْ
ُ َو َق دَّلت،ت َرأْ ِيس
ُ إين َ دبل ْد
:أنت ِمن عمرتِك؟ فقال
for ‘Umrah while you have not?" He, may Allah's peace
َْ
ُّ َ َ ْ َ
and blessings be upon him, said: "I have applied to my
.» فَل أ ِحل َح دىت أحنَ َر،هد ِِي
hair that which would make it matted and marked my
sacrificial animal, and I will not end my Ihraam until I
slaughter".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  يف حجة الوداع-صىل اهلل عليه وسلم- أحرم انليب
him, entered the state of Ihraam (ritual state of
consecration) in the Farewell Pilgrimage for both  وساق اهلدي وبلد رأسه بما يمسكه،بالعمرة واحلج
‘Umrah and Hajj. He led his sacrificial animal and  وأحرم بعض،عن االنتشار؛ ألن إحرامه سيطول
applied something to his hair that would hold it back
ا
متمتعا بها
 وبعضهم أحرم بالعمرة،أصحابه كإحرامه
from spreading because the period of his Ihraam would
be long. Some of his Companions did the same, while ، وبعضهم ساقه، وأكرثهم لم يسق اهلدي،إىل احلج
some made Ihraam for ‘Umrah (in the months of Hajj) فلما وصلوا إىل مكة وطافوا وسعوا أمر من لم يسق
intending to perform Hajj thereafter, and most of them
did not lead their sacrificial animals with them, while اهلدي من املفردين والقارنني أن يفسخوا حجهم
some of them did. When they arrived at Makkah and صىل اهلل عليه-  أما هو،وجيعلوها عمرة ويتحللوا
made Tawaaf (circumambulation of the Ka‘bah) and
 ومن ساق اهلدي منهم فبقوا ىلع إحرامهم ولم-وسلم
Sa‘y (walking between the mountains of Safa and
Marwah), he ordered those who had not led their  ملاذا-ريض اهلل عنها-  فسأتله زوجه حفصة،حيلوا
sacrificial animals from among those who were  وقَّلت، ألين بلدت رأيس:حل انلاس ولم حتل؟ قال
performing Hajj only or combining Hajj and `Umrah
without a break in between to cancel their Hajj and  وهذا مانع يل من اتلحلل حىت يبلغ،هدِي وسقته
make it an ‘Umrah only and end their Ihraam. As for
. وهو يوم انقضاء احلج يوم انلحر،اهلدي حمله
him, may Allah's peace and blessings be upon him, and
those who led their sacrificial animals, they remained in
the state of Ihraam. Thereupon, his wife Hafsah asked
him why people had ended their Ihraam while he had
not. He replied: "Because I have applied to my hair that
which would make it matted and marked my sacrificial
animal and drove it, and this prevents me from ending
my Ihraam until the sacrificial animal reaches its place,
which is the day that ends Hajj, the Day of Slaughter."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ُ
• ما شأن  :ما أمر وما حال؟ واالستفهام للتعجب.
ُّ
• َحلوا  :خرجوا من اإلحرام ،واملراد :من لم يسق اهلدي منهم.
َ َ
حتل  :حل انلاس ،ولم حيل انليب صىل اهلل عليه وسلم.
• ولم ِ
َ
ُ
• ِم ْن ع ْم َرتِك  :من عمرتك اليت قرنتها باحلج ،أو لعلها ظنت أن انليب صىل اهلل عليه وسلم جعل إحرامه عمرة :كما أمر أصحابه بذلك.
َ ُ
أيس  :أي :شعر رأيس ،وضعت عليه ما يلبده ،أي :يلزق بعضه ببعض من صمغ وحنوه.
• دبلدت َر ِ
َد ُ
• قَّلت  :وضعت القَلئد ،ويه :نعال بايلة وحنو ذلك ،جيعلونها قَلدة يف عنق اهلدي ،عَلمة عليه.
• َه ْدِي  :ما أهديته من بهيمة األنعام؛ يلذبح يف يوم العيد؛ تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-واكن مائة بعري ،حنر بيده منها ثَلثة وستني ا
بعريا ،وحنر يلع -
ِ
ريض اهلل عنه -بقية املائة.
َ
• أحنَر  :أحنر هدِي يوم العيد.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم.
ا
 .2إذا لم يسق القارن واملفرد اهلدي ،فيرشع هل فسخ حجه إىل عمرة ،وحيل منها ،ثم حيرم باحلج يف وقته ويكون متمتعا.
 .3أكرث الصحابة اذلين حجوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حتللوا بعمرة.
ا
 .4كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حج قارنا.
 .5مرشوعية تلبيد املحرم رأسه إذا اكن سيطول زمن إحرامه؛ ئلَل ترتاكم فيه األوساخ فيتأذى بذلك.
 .6مرشوعية سوق اهلدي من األماكن ابلعيدة ،وأنه سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7مرشوعية تقليد اهلدي ،وذلك بأن يوضع يف رقابها قَلئد من األشياء اليت لم جير اعدة بتقليدها بها ،واحلكمة يف ذلك إعَلمها؛ تلحرتم فَل
يتعرض هلا.

 .8سوق اهلدي من احلل ،يمنع املحرم من اتلحلل حىت ينحر هديه يوم انلحر.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3496( :
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O Messenger of Allah, I could not offer the
 ما كدت أصِّل العرص حىت اكدت،يا رسول اهلل
‘Asr prayer till the sun had set. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be
صىل اهلل عليه-  فقال انلِب،الشمس تغرب
upon him, said: "By Allah! I have not yet
prayed it either." So we went to But-haan, ، فقمنا إىل بطحان: قال، واهلل ما صليتها:-وسلم
and he performed ablution and so did we,
 فصىل العرص بعد ما، وتوضأنا هلا،فتوضأ للصالة
and then he offered the ‘Asr prayer after
the sun had set and then followed it with
 ثم صىل بعدها املغرب،غربت الشمس
the Maghrib prayer.
**

1045. Hadith:

Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with him,
reported: "‘Umar ibn al-Khattaab, came cursing the
disbelievers of Quraysh after the sun had set on the
Day of the Trench, and he said: 'O Messenger of Allah,
I could not offer the ‘Asr prayer till the sun had set.' The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: 'By Allah! I have not yet prayed it either.' So we
went to But-haan, and he performed ablution and so did
we, and then he offered the ‘Asr prayer after the sun
had set and then followed it with the Maghrib prayer.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

: احلديث.1045

د
 «أن عمر-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
َ َندق ب
َ َ َ َ
ََ
عد َما
ِ  جاء يوم اخل-ريض اهلل عنه- بن اخلطاب
َََ
َ ُ د ُ َ َ َ َ ُ ُّ ُ د
 يا: وقال،يش
ٍ غربت الشمس فجعل يسب كفار قر
د
ُّ
َ َ
َ دت أُ َص ِِّّل
ُ الش
َ الع
مس
رص َح دىت اكدت
 َما ِك،رسول اهلل
ُ َت
ُّ َ َف َقال انل،غر ُب
 واهلل َما:-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
َ َ َُ
د
َ د
َ د
َ ُإىل ب
،للصَلة
 فتَ َوضأ،طحان
 فقمنا: قال،َصليتُ َها
َ
ُ ُ د
َ  َف َص دىل،وتَ َو َضأنَا ل َ َها
 ث دَم،مس
العرص بعد َما غ َر َبت الش
َ َ د
َ
.»غرب
ِ صىل بعدها الم
. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, -  إىل انليب-ريض اهلل عنه- جاء عمر بن اخلطاب
came to the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, on the Day of the Khandaq (trench) after  يوم اخلندق بعد أن غربت-صىل اهلل عليه وسلم
the sun had set, and he was cursing the disbelievers of الشمس وهو يسب كفار قريش؛ ألنهم شغلوه عن
Quraysh, because they had distracted him from offering
صَلة العرص؛ فلم يصلها حىت قربت الشمس من
the ‘Asr prayer, and he could not pray it until after the
sun had set. So the Prophet, may Allah's peace and وهو- -صىل اهلل عليه وسلم-  فأقسم انليب،الغروب
blessings be upon him, swore by Allah, and he is the -  أنه لم يصلها حىت اآلن؛ يلطمنئ عمر-الصادق
truthful, that he too had not yet prayed it, in order to
د
calm ‘Umar, may Allah be pleased with him, down -  ثم قام انليب. اذلي شق عليه األمر-ريض اهلل عنه
because it was hard for him. Then the Prophet, may ، فتوضأ وتوضأ معه الصحابة-صىل اهلل عليه وسلم
Allah's peace and blessings be upon him, got up and
 وبعد صَلة،فصىل العرص بعد أن غربت الشمس
performed ablution, and the Companions did so too,
. صىل املغرب،العرص
and then he offered the ‘Asr prayer after the sun had
set, followed by the Maghrib prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > رشوط الصَلة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > صَلة أهل األعذار
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• يوم اخلندق  :غزوة األحزاب اليت قدم فيها كفار قريش مع قبائل من َند فحارصوا املدينة ،ويطلق ايلوم ىلع الوقعة ولو استمرت ا
أياما.
د
• َما كدت أصِّل العرص : .ما صليت العرص حىت قربت الشمس من الغروب.
ْ ُ
• َما ِكدت  :اكد تدل ىلع قرب حصول اليشء اذلي لم حيصل.
• بُ َ
طحان  :وا ٍد باملدينة.
َ َ
• َح دىت اكدت  :حىت قاربت ،واملعىن :أن أصِّل العرص حىت قاربت الشمس الغروب.
د
ََ د
َّلل َما َصليْتُ َها  :يعين نفسه الرشيفة -صىل اهلل عليه وسلم-.
• وا ِ
• قال  :أي :جابر -ريض اهلل عنه-.
د
• فصىل العرص  :أي انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والظاهر أن الصحابة معه.

• الصَلة  :الصَلة يف اللغة :ادلاعء .ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.

فوائد احلديث:

ا
 .1الظاهر أن تأخري الصَلة يف هذه القضية اكن اشتغاال بالقتال ،قبل أن ترشع صَلة اخلوف كما رجحه العلماء.
 .2جواز ادلاعء ىلع الظالم؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم ينكر ذلك.
 .3جواز حلف الصادق ،ولو لم يُستحلف.

 .4عدم كراهية قول القائل" :ما صلينا".

 .5مرشوعية تهوين املصائب ىلع املصابني.

 .6وجوب قضاء الفوائت من الصلوات اخلمس.

 .7ديلل ىلع تقديم الغائبة ىلع احلارضة يف القضاء ما لم يضق وقت احلارضة ،فعند ذلك تقدم؛ كيَل تكرث الفوائت.
 .8مرشوعية اجلماعة يف قضاء الفوائت.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .تيسري العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،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)3450( :
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َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
َ
ارة؛ فإِنك
اإلم
يا عبد
ِ  الَ تسأل،الرمح ِن بن سمرة
َ ْ ُ
َ ْ ِّ َ
إن أع ِطيتها عن مسأل ٍة ُولكت إْلها

O ‘Abd-ur-Rahmaan ibn Samurah, do not
ask for a position of authority, for if you
were granted such authority upon your
request, you would be left (to manage it)
unaided.
**

1046. Hadith:

: احلديث.1046

َْ َْ د
‘Abd-ur-Rahmaan ibn Samurah, may Allah be pleased  أن رسول-ريض اهلل عنه- محن بْن َس ُم َر َة
ِ عن عبد الر
with him, reported that the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said to him:
"O ‘Abd-ur-Rahmaan ibn Samurah, do not ask for a
position of authority, for if you were granted such
authority upon your request, you would be left (to
manage it) unaided. However, if you were granted such
authority without requesting it, you would be provided
with aid (to manage it). If you ever made an oath but
then found a better alternative, expiate your oath and
go for the better alternative".

 «يا عبد الرمحن: قال هل-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ َ
ْ ُ
ََ َ
ارة؛ فإنك إن أع ِطيتَها عن
اإلم
 ال ت ْسأ ِل،بن َس ُم َرة
ِ
ََ
ْ ُ
َ ْ َم ْسأَلَة ُوُك
 وإن أع ِطيتَ َها عن غري َم ْسأل ٍة،ت إيلها
ِ ٍ
َْ َ
َ
َ
َ ْ ُ
يمني فرأيت غريها
ٍ ْ  وإذا حلفت ىلع،أ ِعنت عليها
ِّ َ َ
ا
.» َوأ ِت اذلي هو خري، فكف ْر عن يمينك،خريا منها

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Messenger of Allah, may Allah's peace and  عن سؤال-صىل اهلل عليه وسلم- نَه رسول اهلل
َ ُ
blessings be upon him, forbade the Muslims from َ ُ
َ د
seeking authority because whoever is granted authority اإلمارة؛ ألن من أعطيها عن مسأل ٍة خ ِذل وت ِرك
ْ
based on his request will be let down and left to his  وأن من،ل ِ َرغبَ ِته يف ادلنيا وتفضيلها ىلع اآلخرة
َ ُ َُ
د
ْ أُ ْعطيَها َع ْن َغ
desire for this world, which he prefers to the Hereafter.
 وأن احلَلف،اهلل عليها
ري مسأل ٍة أاعنه
ِ
ِ
On the other hand, whoever is granted authority without
ُ
ا
seeking or asking for it, Allah shall grant him support to  فإن رأى احلالف،ىلع يشء ال يكون مانعا عن اخلري
َ
َ د
َ
fulfill his duties. Moreover, making an oath should not خلُص من احللف
غري احللف فله اتل
اخلري يف
ِ
prevent goodness. So if the one who made an oath
.بالكفارة ثم يأت اخلري
realized that goodness lies in something different from
his oath, then he should discard that oath through
expiation and go for the better alternative.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامَلت > األيمان وانلذور:اتلصنيف
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية
. متفق عليه:راوي احلديث
ََُ َ ُْ َْ َُْ د
-ريض اهلل عنه-  عبد الرمح ِن بن سمرة:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ال تطلب: • ال تسأل
َ
.الواليَة
ِ : • اإلمارة
َ
. ُسؤال: • مسألة
َ
ْ  أ ْسلَ َم: • ُوُكت إيلها
. ولم يكن معك إاعنة،ت َلها
َ ْ• أُعن
. فتصيب الصواب واحلق يف قولك وفعلك، أاعنك اهلل ىلع أثقاهلا: ت عليها
ِ
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فوائد احلديث:

ُ َ َ
اإل َمارة والوالية.
ب ِ
 .1كراهة طل ِ
َ َ
َ
د َ ْ َ َْ
ُ
ْ
است ْ َ
اف ،ف َسيُ َعان عليها.
الواليَة بَِل طل
اءته
 .2أن من ج
رش ٍ
ب وال ِ
ٍ
ِ
َد َ ْ َ ََ َْ َ َََْ
َ
ْ َ ِّ
َ َ ْ
َ
أت اذلي هو خري ،ويلكفر عن
 .3أن من حلف أن ال يفعل كذا ،أو أن يفعله ،ثم رأى اخلري يف غري اذلي حلف عليه :إما الفعل وإما الرتك ،فلي ِ
يمينه.
ْْ
ُ
د
ث.
 .4جواز اتلكفري قبل احلن ِ

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 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل  1381ه -4 .تيسري
العَلم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حَلق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة،
الطبعة :العارشة  1426ه -5 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)3004( :
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ْ
َّ  أما َش َع ْر َت أن،يا عمر
عم الرجل ِصن ُو أبيه؟

O ‘Umar, do you not know that a man’s
uncle is like his father?
**

1047. Hadith:

: احلديث.1047

 «بعث رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, sent ‘Umar, may Allah be
pleased with him, to collect the charity. It was said that
Ibn Jameel, Khaalid ibn al-Waleed, and Al-‘Abbaas, the
uncle of the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, withheld it. Thereupon, the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, said: 'How come that Ibn Jameel withheld
it, was he not poor then made rich by Allah?' As for
Khaalid, you are doing him injustice for he devoted his
armor and war gear to the cause of Allah. As for Al‘Abbaas, the charity due on him and the like of it are
upon me.' Then he said: 'O ‘Umar, do you not know that
a man’s uncle is like his father”’?

 ىلع-ريض اهلل عنه-  عمر-صىل اهلل عليه وسلم-

، منع ابن مجيل وخادل بن الويلد: فقيل.الصدقة

 فقال.-صىل اهلل عليه وسلم- والعباس عم رسول اهلل
َْ
 ما ين ِقم ابن مجيل-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 فإنكم: فأغناه اهلل؟ وأما خادل:إال أن اكن فقريا
َ ْ َ َ ََْ َ ََْ
اع ُه َوأعتَاد ُه يف سبيل
تظلمون خادلا؛ فقد احتبس أدر
 فيه د: وأما العباس.اهلل
، يا عمر: ثم قال.يلع ومثلها
ْ
َ َْ َ
ت أن د
.»عم الرجل ِصن ُو أبيه؟
أما شعر

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon ، عمر بن اخلطاب-صىل اهلل عليه سلم- بعث انليب
him, sent ‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased
َ َ
ِ
with him, to collect Zakah. When ‘Umar asked Al-  فلما جاء عمر إىل العباس بن عبد،جلباي ِة الزاكة
‘Abbaas ibn ‘Abd al-Muttalib to pay the share due on  وكذلك خادل بن الويلد،املطلب يريد منه الزاكة منعها
him, he refused, and so did Khaalid ibn al-Waleed and
صىل اهلل عليه-  فجاء عمر إىل انليب.وابن مجيل
Ibn Jameel. So ‘Umar went to the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, to complain to him  فقال صىل اهلل عليه. يشتيك هؤالء اثلَلثة-وسلم
about the three men. The Prophet, may Allah’s peace  فليس هل من العذر يف منعها إال، أما ابن مجيل:وسلم
and blessings be upon him, said that Ibn Jameel had
no excuse for withholding Zakah except that he was أنه اكن فقريا فأغناه اهلل وهذا اإلغناء يقتيض أن
poor and Allah made him wealthy, the thing that  وأما خادل فإنكم.يكون أول انلاس تسليما
necessitated his immediate payment of Zakah. As for
تظلمونه بقولكم منع الزاكة وقد احتبس أدراعه
Khaalid, it was unjust to say that he refused to pay
Zakah, for he had devoted his armors and war gears to  فكيف يقع منع الزاكة من رجل،وأعتاده يف سبيل اهلل
exclusive use in the cause of Allah. By this, he wanted تقرب إىل اهلل تعاىل بإنفاق ما ال جيب عليه ثم هو
to get closer to Allah by spending something not
mandatory on him. So it was impossible that he would ، وأما العباس.يمنع ما أوجبه اهلل عليه فإن هذا بعيد
withhold a mandatory charity. As for Al-‘Abbaas, the  وحيتمل أن.فقد حتملها صىل اهلل عليه وسلم عنه
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
said that he would pay Zakah on his behalf, probably  "أما علمت أن: ويدل عليه قوهل.ذلك ملقامه ومزنتله
ْ
because of his being held in high esteem as indicated
".عم الرجل ِصن ُو أبيه؟
by: “Do you not know that a man’s uncle is like his
father?” [Tayseer-ul-‘Allaam, 1:304; Tanbeeh-ulAfhaam, 399; Ta’sees-ul-Ahkaam, Hadith no.173]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > أحاكم ومسائل الزاكة:اتلصنيف
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ما ين ِقم  :ما ينكر أو يكره.
ا
• احتَبَس  :أي أوقف أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل جعلها وقفا ىلع املجاهدين.
ْ
أد َر َ
اعه  :مجع درع ،وهو :قميص يُنسج من حلق احلديد يُلبس يف احلرب؛ يلُتىق به السهام.
•
ُ ُّ
• أعتاده  :مجع عتد :وهو ما يعد للحرب من السَلح وادلواب.
• يف سبيل اهلل  :املراد به اجلهاد يف سبيل اهلل.
َ
ْ
ُ
• أما شعرت  :أما علمت وعرفت أن عم الرجل ِصنو أبيه.
ْ
ْ
الصن ُو  :ال ِمثل.
• ِ

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية بعث اإلمام ُّ
الس َعاة جلباية الزاكة.
َُ
 .2جواز شكوى من امتنع من الزاكة وإن كرب مقامه ،وجتب الشاكية إذا لم حيصل املقصود إال بها.
 .3توبيخ املمتنع من الواجب بَل عذر.

 .4جواز ذكر من منع الزاكة يف غيبته.
ا
 .5قبح من جحد نعمة اهلل عليه رشاع ،وعقَل.

 .6تنبيه الغافل ىلع ما أنعم اهلل به من نعمة الغىن بعد الفقر يلقوم حبق اهلل عليه.

 .7اعتذار اإلمام عن بعض رعيته بما يسوغ االعتذار به.
ْ
 .8تعظيم حق َ
العم؛ لكونه ِصن ُو األب.
 .9أن األشياء املوقوفة يف سبيل اهلل ،أو املعدة لَلستعمال ،ليس فيها زاكة..
 .10جواز جعل األشياء املنقولة وقفا هلل -تعاىل -وىف سبيله.

 .11ماكنة العباس ريض اهلل عنه عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .12فضيلة خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه-.

 .13فضل عمر -ريض اهلل عنه-؛ حيث اكن موضع اثلقة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

تيسري العَلم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حَلق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خَلصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4450( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Mu‘aadh, by Allah, I love you. I advise
you, O Mu‘aadh, never fail to say after every
prayer: O Allah, help me remember You,
thank You, and worship You in an excellent
manner.

، ثم أوصيك يا معاذ، إين ألحبك، واهلل،يا معاذ

 امهلل أعين ىلع:ال تدعن يف دبر لك صالة تقول
 وحسن عبادتك، وشكرك،ذكرك

**

1048. Hadith:

: احلديث.1048

صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن معاذ بن جبل
ُ َ ُ َ ِّ
َ ُ َ
 ث دم، إِين أل ِح ُّبك،هلل
ِ  وا، «يا معاذ: قال-اهلل عليه وسلم
ُ
ِّ ُ ُ
َ
َُ َ
َ ََ َ ُ
: ال تدع دن ِيف دبُ ِر لك َصَلة تقول،وصيك يَا ُم َعاذ
ِ أ
َ د
ْ َ
ْ ُ
َ َ
.» َو ُح ْس ِن ِعبَادتِك، َوشك ِر َك،الل ُه دم أ ِع ِّين َىلع ِذك ِر َك

Mu‘aadh ibn Jabal, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "O Mu‘aadh, by Allah, I
love you. I advise you, O Mu‘aadh, never fail to say after
every prayer: 'O Allah, help me remember You, thank
You, and worship You in an excellent manner"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Hadith of Mu‘aadh illustrates a new feature of
Islamic love, whose fruits include sincere advice and
guidance to all what is good. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said to Mu‘aadh: "I
love you," and he swore by saying: "By Allah, I love
you," and this is a tremendous feat for Mu‘aadh ibn
Jabal, may Allah be pleased with him, that the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, swore
that he loved him. A lover bears nothing for his beloved
but what is good for him. He told him that so as to make
him ready for receiving what he was about to say.
"Never fail to say after every prayer," i.e. the obligatory
prayers. "O Allah, help me remember You, thank You,
and worship You in an excellent manner." After every
prayer means at the end of the prayer before ending it
with the final Tasleem. This corresponds with some
narrations where it was reported that one should say
these words before concluding the prayer with
Tasleem, and that is correct. As it is already
established, if a supplication is reported to be said after
the prayer, then what is meant is that it should be said
before Tasleem, but if it is a type of Dhikr, then it should
be recited after Tasleem. This rule is proven by the
Hadith of Ibn Mas‘ood, on Tashahhud where the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "Then he may choose whatever he
wishes or likes, or whatever pleases him of the
supplications." However, when it comes to Dhikr, Allah,
Exalted, says (what means): {When you have finished
the prayer, remember Allah standing, sitting down, and
lying down on your sides} [Surat-un-Nisaa: 103] "Help
me remember You," i.e. guide me to every word that
brings one closer to Allah. Everything that brings one
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**

ا
يُ َص ِّور حديث معاذ َم ا
جديدا من معالم املحبة
علما

 واليت من ثمارها انلصح واإلرشاد إىل،اإلسَلمية
د
د
 قال ملعاذ-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 فإن،اخلري

 "واهلل إين ألحبك" وهذه:"إين أحبك" وأقسم قال:
د
 أن نبينا-ريض اهلل عنه- منقبة عظيمة ملعاذ بن جبل
د
 واملحب ال، أقسم أنه حيبه-صىل اهلل عليه وسلمد
يدخر حلبيبه إال ما هو خري هل؛ وإنما قال هذا هل؛ ألجل
أن يكون مستَ ِع ادا ملا يلىق إيله؛ ألنه يلقيه إيله من
" "ال تدعن أن تقول دبر لك صَلة: ثم قال هل.حمب
 "امهلل أعين ىلع ذكرك وىلع شكرك وىلع، مكتوبة:أي
 يف آخر الصَلة: ودبر لك صَلة يعين:"حسن عبادتك

 أنه يقوهلا، هكذا جاء يف بعض الروايات،قبل السَلم
د د
 أن املقيد بادلبر:مقرر
 وكما هو،قبل السَلم وهو حق
ا
 وإن،داعء فهو قبل التسليم
 إن اكن، دبر الصَلة:أي

 ويدل هلذه القاعدة أن،اكن ذكرا فهو بعد التسليم

 قال يف حديث ابن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 ثم يلَتَ د:مسعود يف التشهد ملا ذكره قال
خري ِمن ادلاعء
 أما اذلكر فقال اهلل،ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إيله

 {فإذا قضيتم الصَلة فاذكروا اهلل قياما:-تعاىل" " أ ِع ِّين ىلع ذكرك: وقوهل.}وقعودا وىلع جنوبكم
، ولك يشء يقرب إىل اهلل، لك قول يقرب إىل اهلل:يعين
 شكر انلعم واندفاع: أي،فهو من ذكر اهلل وشكره

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
انلقم ،فكم من نعمة هلل ىلع خلقه ،وكم من نقمة closer to Allah is part of remembering Allah. "Thank
you," i.e. thanking Him for the blessings and for warding
اندفعت عنهم؛ فيشكر اهلل ىلع ذلك.
off harm, because the blessings which Allah bestows
upon His creation are so many, and the harm which He
wards off is so much. So one thanks Allah for that.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصَلة > أذاكر الصَلة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ ومالك وأمحد.

اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• دبُر  :عقبها أو آخرها.
ُ ِّ َ َ
• لك صَلة  :مفروضة.
ُ ْ
ُ َ
• شك ِر َك  :استعمالك نعم اهلل فيما خ ِلقت من أجله.
َ َ
• ُح ْس ِن ِعبَادتِك  :أن تشتمل العبادة ىلع الرشوط واألراكن واآلداب مع اخلشوع واإلخَلص.
َ َ
• ت َدع دن  :أي :ال ترتكن.
َُ
• تقول  :أي :أن تقول.
ْ
• ِذك ِر َك  :الشامل للقرآن وسائر األذاكر.

فوائد احلديث:
 .1جواز أخذ الرجل بيد أخيه.
 .2استحباب إخبار الشخص حببه يف اهلل.
 .3فضل معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-.
 .4استحباب الزتام هذا ادلاعء يف دبر لك صَلة مفروضة.
 .5استحباب طلب العون واتلوفيق من اهلل يلؤدي عبودية ربه ىلع وجهها.
 .6ذكر اهلل يسوق املؤمن إىل شكره -سبحانه ،-والشكر يسوقه إىل العبودية الصادقة.
 .7يف ادلاعء بهذه األلفاظ القليلة مطالب ادلنيا واآلخرة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلَليل ،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 عَلن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة  1425ـهرياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني
من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة 1428ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .السنن الكربى،
أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1421ه2001 -م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين،
انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو
غدة ،مكتب املطبواعت اإلسَلمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .املوطأ ،مالك
بن أنس ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1425ه .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3518( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

يا معرش الشباب ،من استطاع منكم ابلاءة

O young men, those of you who can afford
to should marry; it restrains the gaze and
fortifies one's chastity. Those who cannot
should fast; it controls the sexual desire.

فليَتوج؛ فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه هل وجاء

 .1049احلديث:

**

1049. Hadith:

ا
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يا `Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,

reported: “The Prophet, may Allah's peace and
معرش الشباب ،من استطاع منكم ابلاءة فليزتوج؛
blessings be upon him, said: ‘O young men, those of
فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع you who can afford to should marry; it restrains the
gaze and fortifies one's chastity. Those who cannot
فعليه بالصوم؛ فإنه هل و َج ٌ
اء».
ِ
should fast; it controls the sexual desire"’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

بما أن اتلحصن واتلعفف واجب ،وضدهما حمرمChastity and restraint are mandatory, while their ،
opposite are prohibited, as they are products of a strong
وهو ٍ
آت من قبل شدة الشهوة مع ضعف اإليمانdesire coupled with weak faith. As young people have ،
والشباب أشد شهوة ،خاطبهم انلىب -صىل اهلل عليه the stronger desires, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, addressed them, so he
وسلم -مرشدا هلم إىل طريق العفاف ،وذلك أن من
could guide them to the path of virtue. Those who can
جيد منهم مؤنة انلاكح من املهر وانلفقة والسكنafford a dowry, housing, and to support a wife should ،
فليزتوج ألن الزواج يغض ابلرص عن انلظر املحرم marry, because it serves to protect the eyes from
prohibited sights and fortifies against debauchery. For
وحيصن الفرج عن الفواحش ،وأغرى من لم يستطع those who cannot afford it but yearn for it, the Prophet,
منهم مؤنة انلاكح وهو تائق إيله بالصوم ،ففيه األجرmay Allah's peace and blessings be upon him, ،
recommended them to fast, because this contains
وقمع شهوة اجلماع وإضعافها برتك الطعام والرشاب،
rewards and diminishes sexual desire by means of
فتضعف انلفس وتنسد جمارى ادلم اليت ينفذ معها resisting food and drink. As a result, the soul weakens
الشيطان ،فالصوم يكَّس الشهوة اكلوجاء للبيضتني and the blood veins through which Satan travels are
consequently blocked. Fasting impairs lusts just as the
اللتني تصلحان املىن فتهيج الشهوة.
rock spoils ejaculation when the testicles are put
between it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > فضل انلاكح
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يا معرش  :املعرش :هم الطائفة اذلين يشلمهم وصف.

• الشباب  :مجع شاب ،وهو اسم ملن بلغ حىت يكمل ثَلثني ثم هو كهل إىل أن جياوز األربعني ثم شيخ.وخص الشباب بهذا اخلطاب ألن الغالب
وجود قوة ادلايع فيهم إىل انلاكح خبَلف الشيخ وإن اكن املعىن معتربا إذا وجد السبب يف الكهول والشيوخ أيضا.
• من استطاع  :من أطاق منكم.

• ابلاءة  :املراد بابلاءة هنا القدرة ىلع مؤن انلاكح ،وهو يف اللغة اجلماع ،أي من استطاع منكم مؤنة انلاكح فليزتوج ،ومن لم يستطع فليصم
دلفع شهوته.
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• أغض للبرص  :أشد حفظا للبرص من انلظر يف احلرام
• وأحصن للفرج  :أشد منعا هل من الوقوع يف الفاحشة
• ومن لم يستطع  :من لم يقدر ىلع مؤن انلاكح أو نفس انلاكح مع توقان إيله
• فعليه بالصوم  :بمعىن :يللزم الصوم.

• فإنه  :الصوم.
ُ
• الوجاء ِ :وجاء هو رض عروق اخلصيتني ،فتذهب بذهابهما شهوة اجلماع ،وكذلك الصوم ،فهو مض ِعف لشهوة اجلماع ،ومن هنا تكون بينهما
املشابهة.

فوائد احلديث:
 .1حث الشباب القادر ىلع مؤنة انلاكح ويه املهر وانلفقة  ،وحثه ىلع انلاكح ألنه مظنة القوة وشدة الشهوة.
 .2قال شيخ اإلسَلم :واستطاعة انلاكح هو القدرة ىلع املؤنة وليس هو القدرة ىلع الوطء ،فإن اخلطاب إنما جاء للقادر ىلع الوطء ,وذلا أمر من لم
يستطع بالصوم ،فإنه هل وجاء.

 .3من املعىن اذلي خوطب ألجله الشباب ،يكون األمر بانلاكح للك مستطيع ملؤنته وقد غلبته الشهوة ،من الكهول والشيوخ.

 .4اتلعليل يف ذلك أنه أغض للبرص وأحصن للفرج عن املحرمات.

 .5حث من لم يستطع مؤنة انلاكح بالصوم ،ألنه يضعف الشهوة ،ألن الشهوة تكون من األكل ،فرتكه يضعفها.

 .6من ال مال هل ال يستحب هل أن يقرتض ويزتوج وقد قال -تعاىل{ :-وليستعفف اذلين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهلل من فضله}.

 .7ويف احلديث إرشاد العاجز عن مؤن انلاكح إىل الصوم ،ألن شهوة اجلماع تابعة لشهوة األكل  ،تقوى بقوة األكل وتضعف بضعفه.
 .8عدم اتللكيف بغري املستطاع.

مزمن أو ال
 .9املقصود من انلاكح هو الوطء ،وهو اجلماع لإلعفاف ،وذللك رشع اخليار يف حالة ما إذا عجز الزوج عن مجاع أهله بسبب مرض
ٍ
حيصل منه وصول إىل امرأته.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم
الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري
العَلم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حَلق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه -خَلصة الالكم
رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريمِّل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)5863( :
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املحتويات

.................................. ................................ ................................ ................................ أحاديث الفقه وأصوهل
 فما حرم عليه يشء اكن، وأقام باملدينة، ثم بعث بها إىل ابليت-أو قَّلتها-  ثم أشعرتها وقَّلها-صىل اهلل عليه وسلم- فتلت قَلئد هدي رسول اهلل
ً
1 ............. ................................ ................................ ................................ ................................ هل حَل
I wove the collars for the sacrificial animals of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, then I marked them and he - or I - put the collars on their necks, and he
sent them to the Ka`bah and stayed at Madinah, and he was not forbidden from anything which
1 ................... ................................ ................................ .was lawful for him (before sending them)
3 .....  إذا لم َند املاء، وجعلت تربتها نلا طهورا، وجعلت نلا األرض ُكها مسجدا، جعلت صفوفنا كصفوف املَلئكة:فضلنا ىلع انلاس بثَلث
We have been preferred over others by three (privileges): Our rows are like the rows of the angels,
the whole earth is for us a place to pray and its dust is for us a means to purify ourselves with if we
3 ........................ ................................ ................................ ................................ .do not find water
6 ......  أال إنه من بَّلة الكفر أَناين...  ويوم الوشاح من أاعجيب ربنا: إال قالت، فَل جتلس عندي جملسا: قالت،فاكنت تأتيين فتحدث عندي
She used to visit me, and every time she came, she would say the following: "The day of the scarf
was one of the wonders of our Lord, for He rescued me from the disbelievers' town. [Al-Bukhari]
6 .................... ................................ ................................ ................................ ................................
ِّ َ
َ َ َ
َ ْفلوال َصلدي
8 ..................... يصِّل وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة
 والليل إذا يغىش؟ فإنه،ضحاها
 والشمس و،ت ب ِ َسبِّ ِح اسم ربك األىلع
It would have been better if you had recited {Sabbih Isma Rabbika-l-A‘la} [Surat-ul-A‘la], {Washshamsi wa duhahaa} [Surat-ush-Shams], or {Wal-layli idha yaghsha} [Surat-ul-Layl], for the old,
8 ................... ................................ ................................ .the weak, and the needy pray behind you
11..................... ................................ ................................ ................................ فناء أميت بالطعن والطاعون
11........................... .The death of my Ummah (Islamic community) is by stabbing and the plague
ََ َ
َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُّ ْ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َ ُ َ ْ
13...................... ................................ ................................ اعوها
 فجملوها فب، حرمت علي ِهم الشحوم،قاتل اهلل ايلهود
May Allah destroy the Jews; the fat of animals was forbidden for them, but they melted it and sold
13............... ................................
................................ ................................ ................................ .it
َ
َ َ َ
ِّ
َ
ُ ُّ ُ ُّ
ُّ
15.......  احلِل ُكه: أي احلِل؟ قال، يا رسول اهلل: فقالوا، فأمرهم أن جيعلوها عمرة،يحة َرابِ َع ٍة
 وأصحابه ص ِب-صىل اهلل عليه وسلم- ق ِد َم رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and his Companions arrived
at Makkah assuming Ihram for Hajj on the fourth day(of Dhul-Hijjah). The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, ordered them to assume their Ihram for `Umrah (instead of
Hajj). They asked: O Messenger of Allah! To what extent should we lift the restrictions of Ihram?
15...................................... ................................ .He said: Lift the restrictions of Ihram completely
ْ َ َ
ْ َ
ا
َ ْ َ َ
17................ ج َعلنَاها ُعمرة
 ف-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمرنا رسول اهلل. دبليْك باحل َ ِّج: وحنن نقول-صىل اهلل عليه وسلم- ق ِدمنَا مع رسول اهلل
We came with the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, performing
the Talbiyah for Hajj, but the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
17...................
................................ ................................ .instructed us, so we made it for `Umrah
َ ُ َْ َ َ د َ َ د َ ا
ُ ََ
َْ َ َ
ُ
َ  وأَقْ َد،َوس َواع َدنا
َ ،يل دإال أَ ُك دفنَا
قَ ْد ُك دنا َز َم َن د
ِّ انل
،امنَا
 لم يَك ْن نلا منا ِد،جدن ُاه
 فإذا حنن و،ام ِإال ق ِليَل
َند ِمثل ذلِك الطع
ِ
ِ  ال-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
ُ َ د
ِّ ُ ُ
19.............................. ................................ ................................ ................................ .ث دم ن َصِّل وال نتَ َوضأ
In the time of the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, we would not find such
food except rarely. So if we found it, we had no napkins except our palms, forearms, and feet. Then
19....................................... ................................ .we would pray without making (a new) ablution
ْ قُويم
21............................ ................................ ................................ ................................ فأوتِري يا اعئشة
ِ
21................................ ................................ ................................ Wake up ʿAʾishah and pray Witr
ْ
َ
َ ُّ
23....................................... ................................  فإنه يل وأنا أج ِزي به، لك ع َمل ابن آدم هل إال الصيام:-عز وجل- قال اهلل
Allah, the Most Glorified and Exalted, said: "All the actions of of the son of Adam are for him,
23................. ................................ ".except for fasting. Indeed, it is forَ Me, and I give reward for it
ُّ ُ ُ َ ا
ََ َ د
لك امرأة منهن ُغ ا
َ
ُ قال سليمان بن َد
27.......................... َلما يُقاتل يف سبيل اهلل
 ت َِّل،سبعني امرأة
 أل ُطوف دن الليْلة ىلع:-عليهما السَلم- اود

548

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sulaymaan ibn Dawud (Solomon, son of David), peace be upon both of them, said: I will indeed
have sexual intercourse with seventy women at night, and each one of them will give birth to a
27.................... ................................ ................................ .child who will fight in the cause of Allah
29............................ ................................  الصَلة والوضوء هل-صىل اهلل عليه وسلم- قصة إسَلم عمرو بن عبسة وتعليم انليب
The story of `Amr ibn `Abasah's conversion to Islam and how the Prophet, may Allah's peace and
29............. ................................ .blessings be upon him, taught him about the prayer and ablution
37...................................  فَل يقرأهما، ومن لم يسجدهما، نعم: أيف سورة احلج سجدتان؟ قال:-صىل اهلل عليه وسلم- قلت لرسول اهلل
I said to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him: "Are there two
prostrations in Surat-ul-Hajj?" He said: "Yes, and whoever does not perform them should not read
37........................................ ................................ ................................ ................................ ".them
صىل اهلل عليه-  أنا أعلمكم بصَلة رسول اهلل: منهم أبو قتادة-صىل اهلل عليه وسلم- قول أيب محيد الساعدي يف عرشة من أصحاب رسول اهلل

39............ ................................ ................................ ................................ ................................ -وسلم
Abu Humayd as-Saa‘idiyy, while he was sitting with ten of the Companions of the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, including Abu Qataadah, said: "I am the most
knowledgeable among you about the prayer of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
39.............. ................................ ................................ ................................ ".blessings
be uponَ him
ْ ْ ُ َْ د
َ
ََ
َ َ َ
ْ ََاكن
ُ ىلع َر
َ َ ِم دما أَف:انلضري
ت أ ْم َو ُال بَين د
42......................... وجف ال ُم ْس ِل ُمون َعليْ ِه ِخبيْ ٍل َوال ِراك ٍب
ي
م
ل
ا
م
م
وسلم
عليه
اهلل
صىل
وهل
س
اهلل
اء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
The property of Banu-an-Nadeer was among what Allah bestowed upon His Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him, (as spoils) and for which the Muslims did not have to
42....................... ................................ ................................ .fight, neither on
horses nor on camels
َد
َ َ إ ِّين َرأَ ْيتُ ُه يف انلدار يف بُ ْر َد ٍة َغلد َها أَ ْو َعب،الك
44..................................... ................................ ................................ اء ٍة
ِ ِ
ِ
ِ
Nay, I saw him in the Fire because of a mantle –or a cloak– that he had taken without right (from
44........................... ................................ ................................ ................................ .the war spoils)
ُْ
َ َ
ْ
ْ
ْ
َ َ وتصدق يف غري
46.......................... ................................ ................................  وال خمِيْلة،رس ٍف
،والبس
، وارشب،لك
46................................... .Eat, drink, wear clothes, and give charity without extravagance or
pride
َ َ َ ْ َ َ َ ُّ ُ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
48....................... ................................ ................................ ................................ اب أسكر فهو حرام
ٍ لك رش
48..................... ................................ ................................ .Every drink that intoxicates is unlawful
ُد
َ َ َ ََ
َ َ َ
د
50................................... ................................ اج
ٍ  وعليها حل ْ ُم دج،ٍ فداع بِمائِدة-ريض اهلل عنه- كنا عند أيب موَس األشعري
We were hosted by Abu Musa al-Ash`ari, may Allah be pleased with him, and he asked for the food
50.................. ................................ ................................ .to be served and it had chicken meat in it
َ َ
د
َُ َ
ُُ َ َ ُ ََ َُ َ
ُّ ُ ُ د
ُ ويتوضأ
52.................... ويصِّل
، فيَت َس دو ُك، فيَبْ َعثه اهلل ما شاء أن يبْ َعثه من الليل،ور ُه
 ِسواكه وطه-صىل اهلل عليه وسلم- كنا ن ِعد لرسول اهلل
We used to prepare for the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, his
Siwaak (tooth-stick) and the water he used for making ablution. Then, Allah would awaken him
whenever He willed during the night, and he would brush his teeth with the Siwaak, make ablution,
52................... ................................
................................ ................................ .and perform prayer
ِّ َ
ُ
َْ َُ
ُد
َ
54.....  حىت نزلت {وقوموا هلل قانتني}؛ فأ ِمرنا بالسكوت و ن ِهينا عن الالكم، وهو إىل جنبه يف الصَلة، يُكل ُم الرجل صاحبه،كنا نتلكم يف الصَلة
We used to speak during the prayer; a man would talk with his companion at his side in the prayer
until [this verse] was revealed: {...And stand before Allah in devout obedience.} [Surat-ul-Baqarah:
238] So we were commanded to keep silent, such that we were forbidden to talk [to each other
54........................... ................................ ................................ ................................
.during prayer]
ََ َ ََ َ ْ َ َد َْ ُ ُ د
ْ ك ْخ ك ْخ
56.................................. ................................ ................................  أما ع ِلمت أنا ال نأكل الصدقة،ارمِ بها
ِ ِ
56......................................
?Kikh, kikh! Throw it! Don't you know that
we do not eat from charity
ُ ُ
َ َُ ْ َ ُ ْ ُ
ُ
ْ ُ د
َ َ َ ْ ُ
َ ْ ُ َََُد
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
د
ُ
َ
ْ
د
َ
58........ . يتأول القرآن، اللهم اغ ِفر ِيل، سبحانك اللهم ربنا و ِحبم ِدك:ِ يك ِرث أن يقول يف ركو ِع ِه وسجو ِده-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ اكن رسول ا
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to recited frequently
in Ruku‘ (bowing) and Sujud (prostration): "Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika,
Allahumm-aghfir li (Glory be to You O Allah, Our Lord, and praise. O Allah, forgive me," following
58..................................... ................................ ................................ ."the command of the Quran)
61.................. ................................  واملغرب إذا وجبت، والعرص والشمس نقية, يصِّل الظهر باهلاجرة-صىل اهلل عليه وسلم- اكن
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The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to offer the Zhuhr prayer at the
time of intense heat, and the ‘Asr prayer at the time when the sun was clear, and the Maghrib
61............... ................................ ................................ .prayer when its time was due (after sunset)
63............................  طَلق اثلَلث واحدة، وسنتني من خَلفة عمر، وأيب بكر،-صىل اهلل عليه وسلم- اكن الطَلق ىلع عهد رسول اهلل
The (pronouncement) of three divorces during the lifetime of Allah's Messenger, may Allah's peace
and blessings be upon him, and that of Abu Bakr and two years of the caliphate of ‘Umar (was
63........................... ................................ ................................ ................................ .treated) as one
65......................  فلما اكن العام اذلي قبض فيه اعتكف عرشين يوما، يعتكف يف لك رمضان عرشة أيام-صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to observe i'tikaf [staying in the
masjid exclusively] during each Ramadan for ten days. The year in which he died he observed
65................ ................................ ................................ ................................ .i'tikaf for twenty days
67.........................................  إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصَلة ثم اغتسل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
On performing Ghusl (ritual bath) from Janaabah (sexual impurity), the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, used to wash his hands, then perform ablution like that for
67......................................... ................................ ................................ .prayer, then wash himself
69............... -صىل اهلل عليه وسلم-  فأيتهن خيرج سهمها خرج بها انليب، إذا أراد أن خيرج أقرع بني نسائه-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
Whenever the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, intended to go on a journey,
69....................... .he would cast lots among his wives and would take the one on whom the lot fell
71................... ................................ ................................  إذا دخل اخلَلء وضع خاتمه-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
Whenever the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, entered the bathroom, he
71............... ................................ ................................ ................................ .would take off his ring
ْ  وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
73................................. ................................ اخلطبة
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, Abu Bakr, and 'Umar used to offer "
73.......................................... ................................ ".the 'Eid prayers before delivering the sermon
74.................. ................................  وركعتا الفجر، يصِّل من الليل ثَلث عرشة ركعة منها الوتر-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to offer thirteen Rak`ah in the
74............................ .night prayer including Witr,
plus two (voluntary) Rak`aat of the Fajr prayer
ُ
دَ َْْ َ ْ ََ ْ ا
َ َ َْ َْ َ د
ُ َ َ َُْ د
75........................... .رشة َرك َعة
ار ثِنيت ع
ه
انل
من
ىل
ص
،
ه
ري
غ
و
أ
ع
ج
الصَلة ِم َن
 إذا فاتته-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِِ
ِ اكن رسول ا
ٍ الليل ِمن و
ِ
ِ
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, missed prayer at night
75................ .because of sickness or otherwise, he would pray twelve Rak`ahs during the daytime
 ثم يتوضأ وضوءه للصَلة، ثم يفرغ بيمينه ىلع شماهل فيغسل فرجه، إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
76................... ................................ ................................ ................................ ................................
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, took a ritual bath to
remove Janaabah (sexual impurity), he would start by washing his hands. Then he would pour
water with his right hand over his left hand to wash his private parts. Then he would make ablution
76....................... ................................ ................................ .like that he would make for his prayer
 تباركت يا ذا اجلَلل واإلكرام، امهلل أنت السَلم ومنك السَلم: وقال، إذا انرصف من صَلته استغفر ثَلثا-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
78................... ................................ ................................ ................................ ................................
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, finished his prayer,
he would seek Allah’s forgiveness three times; then say: O Allah! You are the One free from
imperfections, and peace and perfection come from You. Blessed are You, the Owner of Majesty
78................................. ................................ ................................
................................ .and Honor
ْ َ َْ َ َ َ ْ َُ َ َ د َ َ د
ْ َ ُ ْ َ َ َ َ
َ
َ
َ
80.............. ................................ . وجد وشد ال ِمزئر، وأيقظ أهله، إذا دخل العرش أحيا الليل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
With the start of the last ten days of Ramadan, the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, would pray all night, wake up his family, show diligence (in worship), and
80................................. ................................ ................................ .tie up his lower garment firmly
َ
َ ْ َ َ َ د
ُ ْ
َ ُ
َ ُ
ُ ِّ ك
ُ ِّ ك
 حني يَ ْرف ُع ُصلبَه،مح َد ُه
 ثم ي،رب حني يقوم
 إذا قام إىل الصَلة ي-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
ِ  س ِمع اَّلل لِمن: ثم يقول،رب حني يركع
ْ د
82....................................... ................................ ................................ ................................ الرك َع ِة
من
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When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, got up for prayer, he
would say Takbir (Allah Akbar, i.e. Allah is the Greatest) when he stands. Then he would say Takbir
when he bows. Then he would say: "Sami`allahu li-man hamidahu (Allah hears the one who
82................................. ................................ .praised Him)" when he raises his back from bowing
85......  وال هلإ غريك، وتعاىل جدك، سبحانك امهلل وحبمدك وتبارك اسمك: ثم يقول، إذا قام من الليل كرب-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, got up to pray at
night, he would make Takbeer (saying "Allahu Akbar" [Allah is the Greatest]) and then say: Glory
be to You, O Allah, and praise. Blessed is Your name, exalted is Your greatness, and there is nothing
85........................................ ................................ ................................ .worthy of worship but You
89..................................... ................................  إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to get up at
89........... ................................ .night, he would cleanse his mouth (teeth) with Siwak (tooth-stick)
ِّ ُ
َ فضل
 فيدنو من، واكن قل يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا، من مكثه عندنا،بعضنا ىلع بعض يف القسم
 ال ي-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
91............ ................................ ................................  حىت يبلغ إىل اليت هو يومها فيبيت عندها،لك امرأة من غري مسيس
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, did not give preference to
one of us over the other in terms of his division of the time he spent with us. Every day, except
rarely, he used to visit all of us. He would come near each of his wives without having sexual
intercourse with her, until he would reach the one whose turn was on that day and he would, thus,
91.............. ................................ ................................ ................................ .stay with her overnight
َْ
َ  ويف، َجيْتَه ُد يف رمضان ما ال َجيْتَه ُد يف غريه-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
َ الع ْرش
94...................... اخر منه ما ال جيتَ ِه ُد يف غريه
ِ األو
ِ
ِ
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, would strive more in
Ramadan than he would strive in other than it, and in the last ten of it than he would strive in
94........................ ................................ ................................ ................................ .other than them
ْ
ْ
ُ
 واكن إذا ركع لم يُش ِخ ْص رأسه ولم يُ َص ِّوبْه ولكن، والقراءة بـ احلمد هلل رب العاملني، ي َ ْستَف ِت ُح الصَلة باتلكبري-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل

96.......................................... ................................ ................................ ................................ بني ذلك
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to start the prayer
with the Takbeer (“Allahu Akbar”) and then read: “Al-hamdu lillahi Rabb-il-`alamin…(All praise
is due to Allah, Lord of the worlds…)” When he bowed, he neither raised his head nor lowered it,
96................ ................................ ................................ ................................ .but kept it in between
َ
َ ، ُي ْفط ُر من الشهر حىت َن ُظ دن أن ال يَصوم منه-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
ُ  واكن ال ت َ َش،ويصوم حىت َن ُظ دن أن ال ُي ْف ِطر منه شيئاا
اء أن ت َراه
ِ
ِّ
ْ
َ
ُ ْ
َ
99.................................... ................................ ................................  وال نائِ اما إال رأيته،من الليل ُم َصلياا إال َرأيتَه
the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to leave fasting in a
certain month until we would think that he has not fasted at all that month; and he used to fast in
another month so much that we would think he has not stopped fasting at all in that month. If one
wished to see him praying at night, one could see him (in that state), and if one wished to see him
99............................... ................................ sleeping at night, one could see him (in that state) too
101 ............................ ................................  فيقرأ القرآن وأنا حائض، يتكئ يف حجري-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to recline in my lap
101 ........................................ ................................ .and recite the Qur'an during my menstruation
 فاحتبس عندها، فدخل ىلع حفصة، فيدنو منهن، فاكن إذا صىل العرص دار ىلع نسائه، حيب احللواء والعسل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
102 ............................ ................................ ................................ ................................ أكرث مما اكن حيتبس
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, liked sweets and honey,
and whenever he finished the ‘Asr prayer, he would visit his wives and stay closely with them, one
102 ................ .after another. He once visited Hafsah and remained with her for longer than usual
َْ
َ َْ َ َ ْ َْ
دُ د
يح
ِ  ومن فتنة الم ِس،ات
ِ  ومن فتنة المحيا والمم، وعذاب انلار، اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب: يدعو-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
د د
105 ......................................... ................................ ................................ ................................ ال
ِ ادلج
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The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to say the following
supplication: "O Allah, I seek refuge with You from the punishment of the grave, the punishment
105 .................................... ".of the Fire, the trials of life and death, and the trial of the Anti-Christ
 ولم يصوبه، واكن إذا ركع لم يشخص رأسه،} والقراءة بـ {احلمد هلل رب العاملني، يستفتح الصَلة باتلكبري-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل

108 ............................... ................................ ................................ ................................ ولكن بني ذلك
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to start the prayer
with the Takbeer (“Allahu Akbar”) and then read: “Al-hamdu lillahi Rabb-il-`alamin…(All praise
is due to Allah, Lord of the worlds…)” When he bowed, he neither raised his head nor lowered it,
108 .............. ................................ ................................ ................................ .but kept it in between
111 ..............................  حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، يصِّل ىلع راحلته-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to pray on his riding
animal, regardless of the direction it was facing. When he wanted to perform an obligatory prayer,
111 ................... ................................ ................................ .he would dismount and face the Qiblah
113 ................... ................................  يعلمنا االستخارة يف األمور ُكها اكلسورة من القرآن-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
113 ...The Messenger of Allah used to teach us Istikharah in all matters, like a Surah of the Qur'an
116 .......................... ................................  يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, used to teach us the
116 ........................ ................................ .Tashahhud just as he teaches us a surah from the Qur’an
ا
118 .............. ................................ ................................  يفرغ املاء ىلع رأسه ثَلثا-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to pour water over his
118 .............................. ................................ ................................
................................ .head thrice
ُ ِّ َ ُ
َُ
ََْ ُ
ِّ
ُ
 و، و يقرص يف اثلانية، يطول يف األوىل،ني من صَلة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني
ِ  يقرأ يف الركعتني األويل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
ا
120 .............................. ................................ ................................ ................................ ي ُ ْس ِم ُع اآلية أحيانا
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to recite Surat-ulFaatihah in the first two Rak`ahs (units) of the Zhuhr prayer along with two other Surahs. He
would prolong the recitation in the first Rak`ah and make the second one shorter. He would
120 ....................... ................................ ................................ .sometimes recite some verse audibly
122 ............... .» وال أملك، فيما تملك، فيما أملك فَل تلمين، «امهلل هذا قسيم: ويقول، يقسم فيعدل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to divide (shares)
equally (among his wives) and say: "O Allah, this is my division of what I own, so do not blame me
122 ........................ ................................ ................................ ".for what You own and I do not own
د
ُ ْ َ َ َ د
ْ
124 .......................  الل ُه دم اغ ِف ْر يل،حانك الل ُه دم ربنا وحبمدك
 سب: يكرث أن يقول يف ركوعه وسجوده-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, would frequently say in his
124 .............. ”!bowing and prostration: “Glory and praise be to You, our Lord. O Allah, forgive me
126 ................................... ................................  ينام وهو جنب من غري أن يمس ماء-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to sleep while in a
126 ............. ................................ .state of Janabah (major ritual impurity) without touching water
128 ............ ................................ ................................  وعني اإلنسان،اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من اجلان
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to seek refuge (with
128 .................... ................................ ................................ .Allah) against the jinn and the evil eye
130 ..................  فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح يل، ومدخل بانلهار، مدخل بالليل: مدخَلن-صىل اهلل عليه وسلم- اكن يل من رسول اهلل
I used to enter upon the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, two
times; one at night and one during the day. Whenever I entered upon him at night, he would clear
130 ...................... ................................ ................................ ................................ .his throat for me
-محار أو طري أو شاة-  ثم تؤىت بدابة، ولم تمس طيبا وال شيئا حىت تمر بها سنة، ولبست رش ثيابها، دخلت حفشا:اكنت املرأة إذا تويف عنها زوجها
132 ..................................... ................................ ................................ ................................ !فتفتض به
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When a woman’s husband died, she would go into a small hut, wear her worst clothes and would
not touch any kind of perfume until a whole year would pass. Then an animal – a donkey, bird, or
132 ....................................... .sheep – would be brought to her and she would rub her skin with it
135 ................ ................................ ................................  جاء اذلئب فذهب بابن إحداهما،اكنت امرأتان معهما ابناهما
There were two women, each had her son with her. A wolf came and took away the son of one of
135 ........................................ ................................ ................................
................................ .them
َ
ا
َ ا
137 ..  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضَل من ربكم: فزنلت، فتأثموا أن يتجروا يف املواسم،أسواقا يف اجلاهلية
 وذو املجاز، وجمنة،اكنت عاكظ
137 .............. ................................ .There is no blame upon you for seeking bounty from your Lord
َْ
139 ........................................  ويؤمن فتنة القرب، فإنه ينيم هل عمله إىل يوم القيامة،لك ميت خيتم ىلع عمله إال املرابط يف سبيل اهلل
The actions of every dead person come to a halt except the one who is garrisoned on the frontier
in the way of Allah. His deeds will keep growing till the Day of Judgement, and he will be secure
139 ........................................ ................................ ................................ .from the trial in the grave
141 ................................... ................................ ................................ كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاا
After becoming pure (from menstruation), we did not consider turbid and yellowish discharges to
141 .............. ................................ ................................ ................................ .be of any significance
صىل-  فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنيب، فصىل لك رجل منا ىلع حياهل، فلم ندر أين القبلة، يف سفر يف يللة مظلمة-صىل اهلل عليه وسلم- كنا مع انليب

143 ............................ ................................ ................................ ) (فأينما تولوا فثم وجه اهلل: فزنل،-اهلل عليه وسلم
We were with the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, on a journey on a very
dark night and we didn't know the direction of the Qiblah. So each man among us prayed in his
own direction. In the morning, when we mentioned that to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, the following verse was revealed: {So whereever you turn, there is the Face
143 ............................ ................................ ................................ of Allah.} [Surat-ul-Baqarah: 115]
 يف الظهر والعرص فحزرنا قيامه يف الركعتني األويلني من الظهر قدر قراءة الم تزنيل السجدة وحزرنا-صىل اهلل عليه وسلم- كنا حنزر قيام رسول اهلل

145 ....................................... ................................ ................................ قيامه يف األخريني قدر انلصف من ذلك
We used to estimate the time that the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon
him, would stand when performing the Zhuhr and the `Asr prayers. We estimated that the time
he stood in the first two Rak`ahs (unit of prayer) of the Zhuhr prayer as the being the time taken
145 ................. .to recite Surat-us-Sajdah
and it would be half of that time in the last two Rak`ahs
َ
ا
ا
ا
ا
 أي زاكة الفطر. أو صااع من زبيب، أو صااع من أقِ ٍط،صااع من شعري
 أو،صااع من طعام
-صىل اهلل عليه وسلم- كنا نعطيها يف زمن رسول اهلل
147 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
We used to pay it (Zakat-ul-Fitr) as one Saa‘ of food, or one Saa‘ of barley, or one Saa‘ of dry
147 ........................ ................................ ................................ crumbled milk, or one Saa‘ of raisins
149 ............. ................................  ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة، من إناء واحد-صىل اهلل عليه وسلم- كنت أغتسل أنا ورسول اهلل
I used to take a bath with the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
149 ........ .from Janaabah using a single water container in which we dipped our hands alternately
151 .....................................  وإن بقع املاء يف ثوبه، فيخرج إىل الصَلة-صىل اهلل عليه وسلم- كنت أغسل اجلنابة من ثوب رسول اهلل
I used to wash the traces of semen from the garment of the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, and he would go out to the prayer with water spots on his garment (i.e.
151 ............................. ................................ ................................ .before his garment is totally dry)
َْ
َ
ْ
ْ
ْ ََ
َ ج
ج َد
 وابليوت يومئذ ليس، فإذا قام ب َ َس ْطتُ ُه َما،ِّل
 فقبضت ِر، فإذا سجد غ َم َز ِين،َلي ِيف قِبل ِت ِه
ور
ِ -صىل اهلل عليه وسلم- كنت أنام بني يدي رسول اهلل

153 ................................... ................................ ................................ ................................ فيها مصابيح
I used to sleep in front of the messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
with my legs in his prayer direction. When he wanted to prostrate, he would prod me so that I
withdraw my feet, and when he stood up, I would stretch them. In those days, houses had no
153 ...................................... ................................ ................................ ................................ .lamps
155 ...................... ................................  إن املؤمن الينجس، سبحان اهلل: فقال،كنت جنبا فكرهت أن أجالسك ىلع غري طهارة
I was in a state of major ritual impurity and disliked to sit with you while being impure." The
155 ...................................... Prophet said: "Glory be to Allah! The believer never becomes impure
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د
مذ ا
 ويتوضأ، يغسل ذكره: فقال، فأمرت املقداد بن األسود فسأهل، ملاكن ابنته مين-صىل اهلل عليه وسلم-  فاستحييت أن أسأل رسول اهلل،اء
كنت رجَل
157 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
I used to experience frequent discharge of pre-ejaculatory fluid, and I was too shy to ask Allah's
Messenger, may Allah's peace and blessings be upon him, about it given the fact that his daughter
was my wife. So I asked Al-Miqdaad ibn al-Aswad to ask him about it. Thereupon, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, replied: "Let him wash his penis and perform
157 ................... ................................ ................................ ................................ ".ablution (after it)
159 ..... . ولكين دلغت، أما إين لم أكن يف صَلة: ثم قلت، أنا: أيكم رأى الكوكب اذلي انقض ابلارحة؟ فقلت:كنت عند سعيد بن جبري فقال
I was with Sa‘eed ibn Jubayr when he said: "Who among you saw a shooting star last night?" I
".said: "It was I." Then I said: "In fact, I was not (busy) in prayer, but I was stung by a scorpion
159 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
163 ......................................... ................................  ومسح ىلع خفيه، وتوضأ، فبال-صىل اهلل عليه وسلم- كنت مع انليب
I was with the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, then he urinated, and made
163 .......................... ................................ ablution and wiped with wet hand over his leather socks
َ َ ْ ا
َ سري
َ يسري ح
ُ َ  اكن ي:ني َد َف َع؟ قال
165 ......................................  فإذا وجد فج َوة ن دص،العنَ َق
-صىل اهلل عليه وسلم- كيف اكن رسول اهلل
ِ ُ
How did the Messenger, may Allah's peace and blessings be upon him, travel (from `Arafah to
Muzdalifah during Hajj)?" He said: "He would ride at a moderate pace, but when he saw a gap (in
165 .......................... ................................ ................................ the crowd), he would hurry to fill it
167 .......................................... ................................  يغسل رأسه وهو حمرم؟-صىل اهلل عليه وسلم- كيف اكن رسول اهلل
How did the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, wash his head
167 ........................ ................................ ................................ ?when he was in the state of Ihraam
169 ........... ................................ ................................ ................................ كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
How can you (keep your wife) when she (the slave-woman) has claimed that she suckled both of
169 ......................................... ................................ ................................ ................................ ?you
ُ لَتُ َس ُّو دن صفوفَكم أو يلخال َف دن
171 ............................. ................................ ................................ اهلل بني ُو ُجو ِهكم
ِ
171 ........... ................................ .Straighten your rows, or Allah will cause dissension amongst you
ُ َ
173 ................ ................................ ................................ ................................  حج مربور:لك دن أفضل اجلهاد
173 .............................. ................................ .The best Jihaad for you (women) is an accepted Hajj
َ لَك بها يوم القيامة َسبْ ُعمائَة نَاقة ُُكُّ َها َخمْ ُط
174 ................................. ................................ ................................ ومة
ِ
You will have seven hundred she-camels in return on the Day of Judgment, all of which haltered
174 ................. ................................ ................................
................................
................................
َْ ْ ََ َ ْ َ
َْ
َْ
ُ ََْْ ْ َ
َ
ْ لَو
ْ
ُ
ُ ْاستَ ْقبَل
176 ................................ ................................  ولوال أن ميع الهدي ألحللت،ت من أم ِري ما استدبرت؛ ما أهديت
ِ
If I had formerly known what I came to know lately, I would not have brought the sacrificial animal
.with me. Had there been no sacrificial animal with me, I would have ended my state of lhraam
176 ................. ................................ ................................
................................ ................................
َ َ َ َ َ َُْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َُْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ ََ َْ َ د َ ُ ا َْ َ َ ْ َا د
ٌ
َ
ْ
ُ
180 .......................................  ما اكن عليك جناح: ففقأت عينه،ري إذنِك؛ فحذفته ِحبصا ٍة
ِ  اطلع عليك بِغ- امرأ:أو قال- لو أن رجَل
If a man – or a person – peeped at you without your permission and you threw a pebble at him
180 .................. ................................ .that gouged out his eye, you would not be held guilty for that
ُْ َ َْْ
ْ
ْ ُ
182 ................. ................................ ................................ ................................ المص ِل ِح أج َران
وك
ِ لِلعب ِد الممل
182 .................. ................................ .The dutiful (trustworthy) slave will be given a double reward
ا
ُْ َْ ا
ََ د
184 .................................... ................................ صوما فليَ ُصمه
 أو يومني إال رجَل اكن يصوم،ال تقد ُموا رمضان بصوم يوم
Do not fast a day or two days ahead of Ramadan, except a person who is in the habit of observing
184 ................. ................................
................................ .a particular fast; he may fastَ on that day
ُ ُْ
ْ َ
ٌ
ُ
ا
َ ْ َُ ا
ِّ
َ
ُ
َْ
َ
َ
ٌ
186 .....................  فيبارك هل فيما أعطيته،اكره
ِ  فتخ ِرج هل مسأتله مين شيئا وأنا هل، فواهلل ال يسألين أحد منكم شيئا،ال تل ِحفوا يف املسألة
Do not be importunate in asking (for something), for by Allah, if one of you asked me for something
.and I gave it to him while I was reluctant to do so, there will be no blessing in what I gave him
186 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
188 ....................... ................................  فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم، وصلوا يلع، وال بيوتكم قبورا،ال تتخذوا قربي عيدا
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Do not take my grave as a place of festivity (which you visit repeatedly), and do not take your
houses as graves. Send blessings upon me, for your greeting will reach me no matter where you
188 ........... ................................ ................................ ................................ ................................ .are
190 ................................. ................................  ويه ابنة أيخ من الرضاعة، ما حيرم من النسب: حيرم من الرضاع،ال حتل يل
It is unlawful for me to marry her. What is unlawful through lineage is also unlawful through
190 ................................ .breastfeeding, and she is the daughter of my brother from breastfeeding
192 ................................ ................................ ................................ ال تسبوا األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا
192 ............................. Do not insult the dead, because they have attained the fruits of their deeds
193 ..................... ................................  فليصل معه فإنها هل نافلة، إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك اإلمام ولم يصل،ال تفعلوا
Do not do so. If any of you prays in his house and finds that the imam has not prayed, he should
193 .................................... .pray along with him; and that will be a supererogatory prayer for him
195 .................................... ................................ ................................  وال يستقاد فيها،ال تقام احلدود يف املساجد
Hudood (prescribed corporal punishments) are not to be carried out in mosques; nor should
195 ........................... ................................ ................................ .retribution be carried out in them
197 ................................. ................................ ................................ ال تقوم الساعة حىت يتباىه انلاس يف املساجد
197 ................... ................................ .The Hour will not appear until people boast about mosques
199 .............................. ................................  أربعة أشهر وعرش، إذا تويف عنها سيدها،ال تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الودل
Do not confuse the Sunnah of our Prophet. The ‘Iddah (waiting period) of a mother-slave girl
199 .................................... ................................ .whose master dies is four months and ten (days)
201 ...................................... ................................  ويصِّل أي ساعة شاء من يلل أو نهار،ال تمنعوا أحدا يطوف بهذا ابليت
Do not prevent anyone from circumambulating this House and from praying at any time of the
201 ......................................... ................................ ................................ .day or night as they wish
203 ............ ال تؤذي امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهلل! فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إيلنا
Whenever a woman harms her husband in this world, his wife from the Houris of Paradise says:
Do not harm him! May Allah destroy you! He is but a passing guest with you, and he will soon
203 .................. ................................ ................................ ................................ .leave you to join us
205 .............. ................................ ................................ ................................ ال رضاع إال يف احلولني يف الصغر
Suckling does not establish the prohibition of marriage except within the first two years of young
205 .......................................... ................................ ................................ ................................ .age
 وال هجرة، وال تعرب بعد هجرة، وال يمني يف قطيعة، وال طَلق إال بعد انلاكح، وال عتق إال بعد ملك، وال يتم بعد احتَلم،ال رضاع بعد فصال
206 ...................................... ................................ ................................ ................................ بعد الفتح
There is no breastfeeding after weaning, no orphanage after puberty, no emancipation except after
ownership, no divorce except after marriage, no oath on severing relations, no nomadism after
206......................................... ................................ .emigration, no emigration after the Conquest
208 ............................... ................................ ................................  وال وهو يدافعه األخبثان،ال صَلة حبرضة طعام
Prayer should not be offered when food is ready, nor when one is in dire need of answering the call
208 .................................. ................................ ................................ ................................ of nature
210 ............. ................................ ................................ ................................ ال صَلة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب
The prayer of someone who did not recite the Opening of the Book (Surat-ul-Faatihah) is invalid
210 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
يوما وأفطر ا
 صم ا،-ادل َهر
 َش ْط َر د- ال صوم فوق صوم أيخ داود
212 .............. ................................ ................................ يوما
ِ
There is no fasting superior to the fast of my brother Dawood (David); fasting half of one's life by
212 .......................... ................................ ................................ .fasting one day and eating one day
: وال تشد الرحال إال إىل ثَلثة مساجد، وال بعد العرص حىت تغرب، وال صَلة بعد الصبح حىت تطلع الشمس، الفطر واألضىح:ال صوم يف يومني
214 .............................. ................................ ................................  ومسجدي هذا، ومسجد األقىص،مسجد احلرام
There should be no fasting on two days: Al-Fitr and Al-Ad-ha. There should be no prayer after the
Fajr prayer until the sun rises nor after the ‘Asr prayer until the sun sets. No special journey should
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be made except to three mosques: Al-Masjid-ul-Haram, Al-Masjid-ul-Aqsa, and this mosque of
214 ........................................ ................................ ................................ ................................ .mine
َ رض
َ رض َر وال
َ َ ال
218 .............................. ................................ ................................ ................................ ار
ِ
218 ........................ ................................ .There should be neither harm nor reciprocating of harm
220 .......................... ................................  وال طَلق هل فيما ال يملك، وال عتق هل فيما ال يملك،ال نذر البن آدم فيما ال يملك
The son of Adam cannot make a vow concerning what is not his; he cannot free a slave who is not
220 ........................ ................................ .his; and he cannot divorce a woman who is not his (wife)
ْ َ ُ ُْ ْ
222 ................ ................................ ................................ استن ِف ْرتم فان ِف ُروا
 وإذا، ولكن جهاد ونية،ال هجرة بعد الفتح
There is no emigration after the Conquest (of Makkah), but there is Jihad and good intention, and
222 ....................... .whenever you are called for Jihad, you should immediately respond to the call
 إال أن يَصوم ا،وم دن أحدكم يوم اجلمعة
َ ال يَ ُص
225 ............... ................................ ................................ يوما قبله أو بعده
225 ................... .None of you should fast on Friday, unless he fasts a day before it or a day after it
ُ ال يَل ُج انلار رجل بَكى من خشية اهلل حىت يَعود اللد
ْ نب يف د
226 ............. ................................ ................................ الرضع
ِ
226 .......... .He who weeps out of fear of Allah will not enter Hell until milk returns into the udders
َ
َ َ َ َ َ ََ
َ
ْ َ ٌ َ ُ َ ْ َْ َ َْ َْ ْ ُ د
ْ ْ ْ
ُ َ
َ ََ
َ د
 َويلَق َطع ُه َما أسفل من الكعبني،ني
ِ  فليلبس خف،ني
ِ جيد نعل
ِ اويَل ِت وال الربانِس وال اخلِفاف إال أحد ال
ِ ال يلبس القميص وال العمائِم وال الَّس
228 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
He should not wear a shirt, a turban, trousers, a hooded cloak, or leather socks except if he cannot
.find sandals; he may wear leather socks after cutting them to make them lower than the ankles
228 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
د
ٍّ َ
ْ َ َ َ ال ُجيْ َ َُّل فَ ْو َق َع
231 ............................ ................................ ................................ حد ِم ْن ُح ُدو ِد اهلل
اط إال ِيف
ٍ رش ِة أس َو
231 .......... .No more than ten lashes are to be given except regarding one of the limits set by Allah
ِّ
233 ................. ................................ ................................  ليس ىلع اعتقه منه يشء،ال يُ َصِّل أحدكم يف اثلد ْو ِب الواحد
233 ........... .None of you should offer prayer in a single garment that does not cover the shoulders
235 ................ ................................ ................................  ثم يغتسل منه،ال يبولن أحدكم يف املاء ادلائم اذلي ال جيري
235 ........... .None of you should urinate in stagnant water then perform Ghusl (ritual bath) with it
237 ...................................... ................................  فمن قاهلن فقد وجنب, الطَلق وانلاكح والعتاق:ال جيوز اللعب يف ثَلث
There are three matters with which it is not permissible to play: divorce, marriage, and
237 .................. .emancipation (of a slave). So whenever a person says them, they become binding
ُ
ُ
ُ ِّ اثلدي:ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثَلث
ُ
239 .................................... واتلارك دلينه املفارق للجماعة
،وانلفس بانلفس
،ب الزاين
The blood of a Muslim is inviolable, except for one of three (reasons): adultery, a life for a life, and
239 .................................. ................................ ................................ ................................ .apostasy
241 .......................................... ال خيرج الرجَلن يرضبان الغائط اكشفني عن عورتهما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت ىلع ذلك
No two men should go out to answer the call of nature, uncovering their `Awrah and talking to
241 ............... ................................ .each other, for Allah, the Mighty and Magnificent, detests that
ُ
243 ............ ................................ ................................ ................................ ال يزال انلاس خبري ما َع دجلوا الفطر
243 ...................................... .People will retain goodness as long as they hasten to break their fast
245 .............. ................................ ................................ ................................  فيم رضب امرأته؟:ال يسأل الرجل
245 ......................................... ................................ .No man should be asked why he beat his wife
247 ..................... ................................ ................................ ال يصِّل أحدكم يف اثلوب الواحد ليس ىلع اعتقيه يشء
247 ............ .None of you should offer prayer in a single garment that does not cover his shoulders
249 .......................................... ................................  غريه: أو قال.ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ريض منها آخر
Let not a believing man hate a believing woman. If he dislikes one of her characteristics, he will be
249 ............... ................................ ................................ ................................ .pleased with another
251 ............................ ................................ ................................ ال يقبل اهلل صَلة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ
Allah does not accept the prayer of anyone of you who is in the state of Hadath (minor ritual
251 ...................... ................................ ................................ .impurity), until he performs ablution
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253 ............ ................................ ................................ ................................ ال يقبل اهلل صَلة حائض إال خبمار
Allah does not accept the prayer of any woman who has reached the age of menstruation unless
253 .......................... ................................ ................................ ................................ .[she is] veiled
 بقضاء صَلة-صىل اهلل عليه وسلم-  تقعد يف انلفاس أربعني يللة ال يأمرها انليب-صىل اهلل عليه وسلم-  اكنت املرأة من نساء انليب،ال يقضني

255 ......................................... ................................ ................................ ................................ انلفاس
They should not make up (those prayers), as, when any one of the women of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, experienced postpartum bleeding for forty nights, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, did not tell her to make up the prayers she
255 ................................ ................................ .had missed during the time of postpartum bleeding
258 .................... ................................ ................................ ال يقطع الصَلة يشء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان
Nothing interrupts the prayer, but repulse as much as you can (the one who passes in front of you),
258 .................. ................................ ................................ ................................ .for it is only َ a devil
ُ ْ َ ُ َْْ َ َْ ٌ َ ْ ُ َْ
259 .......................................... ................................ ................................ ني َوه َو غضبَان
ِ الحيكم أحد بني اثن
259 .......................... ................................ .Let no one judge between two people while being angry
َ
َ ْ
ََُ َد
ُْ
ُ أل ْن يَلَ دج
260 ........................................ ارته اليت فرض اهلل عليه
 من أن يع ِطي كف-تعاىل- أحدكم يف يَ ِمي ِنه يف أه ِله آثم هل عند اهلل
Verily, if one of you insists on fulfilling an oath by which he may harm his family that is more sinful
in the sight of Allah, the Almighty, than breaking the oath and paying the (oath-breaking) expiation
260 .................. ................................ ................................ ................................ .that Allah
imposed
َ
ََ ُد
ْ
َُُ ُ
َ
ُ
َ
ْ
ٌ
 أعطوه أو، خري هل من أن يسأل انلاس، فيكف اهلل بها وجهه، فيأيت ِحبزمة من حطب ىلع ظهره فيبيعها،ألن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأيت اجلبل
262 ........... ................................ ................................ ................................ ................................ َمنَ ُعوه
That one of you takes his rope, goes to the mountain, cuts some firewood, carries it on his back,
and sells it, thereby Allah saves his face (his dignity) is better for him than to ask people and they
262 ..................................... ................................ ................................ .either give him or deny him
264 .............................. ................................  يفتح اهلل ىلع يديه،ألعطني الراية غدا رجَل حيب اهلل ورسوهل وحيبه اهلل ورسوهل
Verily, I will give the flag tomorrow to a man who loves Allah and His Messenger, and is loved by
264 ............................ .Allah and His Messenger, and Allah will bring victory under his leadership
267 ................................. ................................  ليس أوئلك خبياركم،لقد أطاف بآل بيت حممد نساء كثري يشكون أزواجهن
Many women have gone round Muhammad's families complaining about their husbands. Those
267 ........................... ................................ ................................ .(husbands) are not the best of you
ا
ْ َ َ
ْ
ْ َ
ْ توبة لو قُس َم
269 .................... ! عز وجل؟- جادت بنفسها هلل
 وهل َو َج َدت أفضل من أن،ت بني سبعني من أهل املدينة ل َو ِس َعت ُهم
لقد تابت
ِ
Indeed, she has made such a repentance that if it were to be divided among seventy people of
Madinah, it would be enough for them all. Has she found something better than offering her own
269 ................ ................................ ................................ ?soul to Allah, the Almighty and Majestic
، متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إىل بيوتهن ما يعرفهن أحد، فيشهد معه نساء من املؤمنات، يصِّل الفجر-صىل اهلل عليه وسلم- لقد اكن رسول اهلل

271 ..................................... ................................ ................................ ................................ من الغلس
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to offer the Fajr prayer
while some women from among the believers, wrapped in their garments, would attend the prayer
with him. Then they would return to their homes, and no one would recognize them because of the
271 .................................. ................................ ................................ ................................ .darkness
َ
َ
ُ نويت يا
َ
273 ................................... ................................ ................................  ولك ما أخذت يا معن،يزيد
لك ما
273 . .For you, Yazeed, is (the reward for) what you intended, and for you, Ma`in, is what you took
275 ................................. ................................ ................................ لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ُكها خمطومة
You will receive seven hundred she-camels in return for it on the Day of Resurrection, all wearing
275 ..................................... ................................ ................................ ................................ .bridles
276 ................. ................................ ................................ ................................ للك سهو سجدتان بعدما يسلم
For each forgetfulness (in the prayer) there are two prostrations after making the Tasleem
276 ........... ................................ ................................ ................................ .(concluding the prayer)
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277 ..................................... ................................  يستلم من ابليت إال الركنني ايلمانيني-صىل اهلل عليه وسلم- لم أر انليب
I did not see the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, wiping with his hand
277 ............................ ................................ .anything of the House except the two Yamani Corners
279 .......................... ................................  ثم أحل اهلل نلا الغنائم ملا رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها نلا،لم حتل الغنائم ألحد قبلنا
The spoils of war were not made lawful for anyone people before us, then Allah made the spoils of
.war lawful for us when He saw our weakness and helplessness, so He made them lawful for us
279 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ا
283 ............... ................................ تعاهدا منه ىلع ركعيت الفجر
 ىلع يشء من انلوافل أشد-صىل اهلل عليه وسلم- لم يكن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, did not observe a voluntary prayer
283 ........... ................................ ................................ .more regularly than the twoَ Rak`ahs of Fajr
َ َ ُ ْ
ُْ
ُ َ ْ
285 ........................................ -صىل اهلل عليه وسلم- أص َواتكما يف مسجد رسول اهلل
 ت ْرف َعان، أل ْو َجعتُك َما،لو كنتُ َما من أهل ابلَّل
If you had been from this city, I would have inflicted pain on you. You raise your voices in the
285 ................... !mosque of the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him
287 ............. ................................ ................................ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها
If I were to order anyone to prostrate himself before another, I would have ordered the wife to
287 ....................... ................................
................................ .prostrate herself before her husband
ٌ
َ
َ
د
َ َْ
د
ُ َ َ
ُ ْ َ ُ
ُْ
َ
د
َ
َ
288 ................................... لكن ابلينة ىلع املد ِيع وايل ِمني ىلع من أنكر
،اءهم
بدع َواهم الدىع رجال أموال قومٍ و ِدم
لو يع َطى انلاس
Were people to be given everything that they claimed, some men would (unjustly) claim the
properties and blood of (other) people. However, the onus of proof is on the plaintiff and the oath
288 ...................... ................................ ................................ .is upon the one who denies the claim
ِّ ْ
َ
َ
290 .........................................  لاكن أن يَ ِقف أربعني خريا هل من أن ي ُم در بني يديه،لو يعلم املار بني يدي ال ُم َصِّل ماذا عليه من اإلثم
If the one passing in front of a person who is praying would know the gravity of his sin; it would
290 ....................................... .have been better for him to stand for forty than to pass in front him
292 .................. ................................ ................................  ال تصلوا بعد الفجر إال سجدتني،يلبلغ شاهدكم اغئبكم
Those who are present should inform those who are absent: Do not offer any prayer after (the
292 .......................... ................................ .break of) dawn except for two Rak‘ahs (units of prayer)
294............... ................................ ................................  أو يقول خريا،ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس فينيم خريا
The liar is not the one who seeks reconciliation between people, conveying good, or saying good
294 ....................................... ................................ ................................ ................................ things
َ َ
َ ُ
َ
د
297 ......................................... ................................ وصلها
رمحه
،ِالماك ِىفء
ِ ولكن الواصل اذلي إذا قطعت
ِليس الواصل ب
The one who upholds ties of kinship is not the one who recompenses the good done to him by his “
relatives; rather, he is the one who keeps good relations with those relatives who had severed the
297 ....................................... ................................ ................................ ”.bond of kinship with him
َ
َ َ
ُ
299 ..................................... ................................ ................................ عبدهِ َوال ف َرس ِه َص َدقة
ِ ليس ىلع المس ِلم يف
299 ..................... ................................ َ.No Zakah is to be paid by the Muslim on hisَ slave or horse
َ
َ ُ
ُ
َ
301 .........................................  وال فيما دون مخسة أ ْو ُس ٍق صدقة، وال فيما دون مخس ذ ْو ٍد صدقة،اق صدقة
ٍ ليس فيما دون مخس أو
Zakah is not due on what is less than five Uqiyyahs (ounces), nor on what is less than five camels,
301 ......................... ................................ ................................ .nor on what is less than five Wasqs
303 ......................................... ................................ ................................ يلصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد
303 ......... .You should pray َas long as you
have the energy to do so. If you feel tired, then lie down
َ ْ ُّ
َ ْ
ْ َ ِّ ِّ د َ ُّ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ د
َْ ُ ُُ َ َْ َ
ْ  َو ُذك َر،ادل َم
َما أَ ْن َه َر د
305 ...........  ف ُم َدى احلَبَش ِة: َوأ دما الظف ُر، ف َعظ ٌم:الس ُّن
 أما، وسأحدثكم عن ذلِك، لي َس السن والظفر،وه
 فلك،اس ُم اهلل علي ِه
ِ
Whatever makes the blood flow, while the Name of Allah is mentioned over it and eat it, except
teeth and nails. I will tell you about these. Teeth are bones and as for nails, they are the knives of
305 ....................... ................................ ................................ ................................ .the Abyssinians
د
ُ ْ ٌ َ َ
د
ُّ ُ اجلنة
َ
َ
َََد
َُْ َ ْ َد
ات؛ ملا يَ َرى من
أحد يَدخل
ما
ِ
ٍ  فيقتل عرش مر، يتمىن أن يرجع إىل ادلنيا،حيب أن يرجع إىل ادلنيا وهل ما ىلع األرض من يشء إال الشهيد
ََ
308 ........................................ ................................ ................................ ................................ الكرامة
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No one who enters Paradise would love to return to the life of this world, even if he would be given
everything that the world contains, except for the martyr. He will wish to return to the world and
308 ........... ................................ .be killed ten more times on account of the honor that he will find
ْ ُ ُ ِّ َ د ْ ُ َ ْ ُ د
د
ْ ُ َْ
َ َاء يَ ْو َم الْقي
َ ُ َ ْ ُ ُْ َ ْ َ
َ إال َج
310 ...................................... يح ال ِم ْس ِك
 والريح ِر، ِ اللون لون ادلم: َولك ُمه يَد َىم،ام ِة
،يل اهلل
ِ
ِ ما ِمن ملكومٍ يكلم ِيف س ِب
None is wounded in the way of Allah except that he comes on the Day of Judgment with his wound
310 ............ ................................ .bleeding; the color is that of blood, َ and the smell is that of musk
َ
َ َ ُ د
ُ َ ُ َ
ِّ َ
311 ......................................... ................................ ح ُدك ْم من َم ِّس الق ْر َص ِة
جيد أ
ِ جيد الشهيد من مس القتل إال كما
ِ ما
The martyr feels nothing from the agony of death except as one of you feels from the sting of an
311 ........... ................................ ................................ ................................
................................ .ant
َ َ
ُ َ ْ َ ُ ُْ ُد
َ
ْ الصلَ َوات اخل َ ْمس َك َمثَل َن ْهر َجار َغ
َمثَ ُل د
313 ............... ................................ اب أ َح ِدك ْم يغت ِسل ِمنه لك يَ ْومٍ مخْ َس َم َدرات
ب
ىلع
ر
م
ِ
ِ
ِ
ٍ ٍ ِ
ٍ
.The five prayers are like a great river running by your door in which you wash five times every day
313 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ
َ
َُْ
َ كمثل
َ َمثَ ُل املجاهد يف َسبيل اهلل
315 .............  حىت يَ ْر ِجع املجاهد يف سبيل اهلل، وال صَلة،الصائم القائم القانت بآيات اهلل ال يفرت من صيام
ِ
A Mujahid (one who goes out for Jihad) in the cause of Allah is comparable to a person who keeps
315 ............. fasting, praying, and reciting the verses of Allah unfailingly until the Mujahid returns
َ ْ ا
ا
 فإن شبَ َع ُه د،يقا ب َو ْعده
َ
َ ْ ََْ َ َ ا
َ ور ْوثَ ُه
َ وريه
َ ْ وب ْو َهل يف ِم
317 ............................... زيانه يوم القيامة
ِ ِ  وتص ِد، إيمانا باهلل،من احتبس ف َرسا يف س ِبيل اهلل
ِ
If somebody keeps a horse in Allah's Cause motivated by his faith in Allah and his belief in His
Promise, then he will be rewarded on the Day of Resurrection for what the horse has eaten or
317 ............................. ................................ ................................
.drunk and for its dung and urine
َ ْ َْ َ َْ ا د َْ َ َ ْ َْ َ َ َ دُ َ ُْ ُ ْ َ ْ ُد
َ ري
َ ِلك يَ ْومٍ ق
319 ............................... ................................ ان
اط
ه
ر
ج
أ
ن
م
ص
 ف ِإنه ينق-اشي ٍة
ِ
ِ
ِ  أو م،إال ُكب صي ٍد- من اقتىن ُكبا
ِ
ِ
Anyone keeps a dog that is neither for hunting nor for guarding livestock, their reward (for good
319 ........... ................................ ................................ .deeds) will be reduced by two Kirats per day
ُْ َ ْ َ ْ َ ََْ ْ َ ا
ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ِّ ُ ٌ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
ُ ُّ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ
321 ........................................ يمة َعد ٍل
 فإِن لم يكن هل مال؛ قوم المملوك ِق،َِلصه ُكه ِيف َم ِاهل
 فعلي ِه خ،وك
ٍ من أعتق ِشقصا ِمن ممل
Whoever emancipates a share in a slave must completely emancipate him from his money if he
321 ................ ................................ .can afford it. Otherwise, a fair price should be set for the slave
َ َ َُ
ْ َ َ ُ
ْ َ َ َ ُ ََْ ْ َ
ْ ُ امر
َ ََ ََ َ ْ َ
َ ِ َ ل،اج ٌر
323 .............. ................................ يق اهلل َوه َو َعليْ ِه غضبَان
ِ  هو ِفيها ف،ئ مس ِل ٍم
ٍ ِ رب يقت ِطع بِها مال
ِ من حلف ىلع ي ِم
ٍ ني ص
Anyone who undertakes to swear a false oath to appropriate the wealth of a Muslim person will
323 .................... ................................ ................................ .meet Allah while He is angry with him
د
َ
ََ َ ْ َ
َ
325 .............. ................................ ................................ اإل ْسَلمِ اك ِذباا ُمتَ َع ِّم ادا فهو كما قال
ٍ من حلف ىلع ي ِم
ِ ني بِ ِمل ٍة غري
325 . .If anyone swears by a religion other than Islam falsely and intentionally, he is as he has said
ْ َوجب
َ ، وبمحمد رسوال، وباإلسَلم د ْينَا،يض باهلل َر دباا
َ ِ َم ْن َر
327 ............ ................................ ................................ ت هل اجلنة
ِ
Whoever is pleased with Allah as their Lord, with Islam as their religion, and with Muhammad as
327 ..................................... ................................ .their Messenger, Paradise is guaranteed for him
د
َ َ َ َْ َ َ ْ َ
َ َ
ٌ َ
َ َ
َ
329 ........  مثل اجلبلني العظيمني:ان؟ قال
ِ  وما ال ِقرياط: قيل، ومن ش ِهدها حىت تدفن فله قِرياطان،من ش ِهد اجلنازة حىت يصىل عليها فله قِرياط
Whoever attends a funeral until he offers the funeral prayer will get a reward equal to one Qirat;
and whoever attends it until the dead person is buried will get a reward equal to two Qirats. It was
329 ................................... .asked: What are the two Qirats? He replied: Like two huge mountains
َ ْ َ د
ُ َ ْ َُد
د
ْ ُّ َ
ُ ك ُم
ْ َ اهلل ِم ْن ِذ دم ِت ِه ب
331 ..................................... ................................ يش ٍء
هلل فَل يطلبن
ِ من صىل صَلة الصب ِح فهو يف ِذم ِة ا
ِ
Whoever performs the Morning Prayer is under the protection of Allah, so none of you should
331 ............................ ................................ .harm the one under the protection of Allah in any way
َْ ا
َْ
َم ْن صام ا
333 .......................... ................................ وبني انلِّار خن َدقا كما بني السماء واألرض
يوما يف َس ِبيل اهلل َجعل اهلل بينه
Whoever fasts a day for the sake of Allah, Allah will place between him and Hellfire a trench as
333 ................................ ................................ .wide as the distance between the heavens and earth
َ َ
َ
د
َم ْن ُعلِّ َم د
َ ْ الر
334 .............................. ................................ ................................  أو فقد َعىص، فليس ِمنا، ثم ت َركه،يم
.Whoever was taught shooting and then abandoned it does not belong to us - or has disobeyed
334 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ اهلل هل يف اجلنة نُ ُز اال ُُكد َما َغ َدا أو َر
َ َم ْن َغ َدا إىل املسجد أو َر
ُ  أَ َع دد،اح
335 ........................................ ................................ اح
ِ
ِ
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He who goes to the mosque in the morning or in the evening, Allah prepares an honorable abode
335 ......... for him in Paradise, every time he goes to the mosque; in the morning or in the evening
َُ َ َ ُ َ ََ َ ْ َ
َ َ ُ َ َْ ُْ َ
336 .......................... ................................ ................................ يل اهلل
ِ من قاتل ِتلكون
ِ ُكمة اهلل ِيه العليا فهو ِيف س ِب
336 .... .Whoever fights so that the Word of Allah remains supreme is fighting in the cause of Allah
َ َُ َ ْ َ ََ َ ا
ُ َ ََُ ٌ
338 ........... ................................ ................................ ................................ هل َعليْ ِه بَيِّنَة فله َسلبُه
من قتل ق ِتيَل
338 ..............
.Whoever kills someone in battle, having a proof for that, then his belongings are his
ََ
ُ َ َ ْ ا
َ َ َ َُ ْ ُ ُ َ
َ
ْ ََ
ُ ْ ا
ُ
َ
َ
ْ َ
َ
ب نكبَة فإنها ت ِِجء يوم القيامة كأغز ِر ما
ك
ِ  ومن جرح جرحا يف س ِبيل اهلل أو ن، وجبت هل اجلنة،من قاتل يف س ِبيل اهلل من رجل مسلم فواق ناقة
ُ
ُ َْ ُ د
339 ........................................ ................................ ................................  ورحيها اكل ِمسك،الزعف َران
 لونها:اكنت
Paradise is guaranteed for any Muslim who fights in the cause of Allah for the length of time
between two milkings of a she-camel. Anyone is wounded or injured in the cause of Allah, it will
come on the Day of Judgment bleeding the most it ever bled, but its color will be like saffron and
339 ................................. ................................ ................................
.its fragrance
will be like musk
ُ د
َ ْ
َْ ُ َ د
ْ َ
َُُ َْ ٌْ
ِّ
َ
ا
د
ُ
ْ َ
341 ...................................... اره شيئا حىت يضيح
ِ  فَل يأخذن من شع ِره وال من أظف، فإذا أ ِهل ِهَلل ِذي احلِجة،من اكن هل ِذبح يذحبه
Whoever has a sacrificial animal for slaughtering, once the crescent of Dhul- Hijjah is declared, he
341 ........................ .should not cut anything of his hair or his nails until he sacrifices
(the animal)
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ ا
ا
343 ..................... ................................  أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة،من لم يغز أو جيهز اغ ِزيا أو خيلف اغ ِزيا يف أهله خبري
Anyone does not fight in the cause of Allah, equip a warrior in the cause of Allah, or stay behind to
.look after a warrior's family; Allah shall afflict him with a calamity before the Day of Judgment
343 ................. ................................
................................ ................................
َ َ َ َ  ُ َ َ د................................
َ َ َ ْ َ
َ َ َ َْ ََُ َ َ
ُ ْ ُّ
َ
َ ََم ْن ن
ُ
َ
ْ َ  أو َع ْن،ام َع ْن ِح ْزب ِه ِم َن الليل
345 ......................... الليل
 ك ِتب هل كأنما قرأه ِمن، فقرأه ما بني صَل ِة الفج ِر وصَل ِة الظه ِر،يش ٍء ِمنه
ِ
ِ
ِ
Whoever sleeps and fails to recite his nightly portion, or part of it, and then recites it between the
.Fajr prayer and the Dhuhr prayer, it will be recorded for him as if he recited it during the night
345 ................. ................................ ................................
................................ ................................
ْ َ ُ ََْ
ْ َ ُ ِّ َ
ُ ُ ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ اء َسبْع سن
ْ
ْ وه
ُ َأوالدكم بالصَل ِة وهم أَ ْبن
347 .................................. اج ِع
ع
اء
ن
ب
أ
وهم
،ا
عليه
م
ب
وارض
،
ني
ُم ُروا
ِ
ِ
ِ
ِ  وفرقوا بينهم يف المض،رش
ٍ
ِ
Command your children to pray when they are seven years old, and beat them for (not offering) it
347 ......................................... ................................ .when they are ten, and separate them in beds
ْ َْد
ت قَ َد َما َعبْ ٍد يف َسبيل اهلل َفتَ َم دس ُه د
349 ................................. ................................ ................................ انلار
ما اغرب
ِ
.Anyone whose feet get covered with dust in the cause of Allah will not be touched by the (Hell) fire
349 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
350 ...................... ................................ ................................ ................................ ما أمرت بتشييد املساجد
350 ........................................ ................................ I have not been ordered to build lofty mosques
 فنؤمر بقضاء، اكن يصيبنا ذلك: فقالت، ولكين أسأل، لست حبرورية: أحرورية أنت؟ فقلت: وال تقيض الصَلة؟ فقالت،ما بال احلائض تقيض الصوم

352 ................ ................................ ................................ ................................  وال نؤمر بقضاء الصَلة،الصوم
Why does the menstruating woman make up for her missed fasts but does not make up for the
missed prayers? She said: 'Are you a Harooriyyah?' I said: 'I am not a Harooriyyah, but I am just
asking.' She said: 'That would happen to us, so we were ordered to make up for the fasts but were
352 ................... ................................ ................................ '.not ordered to make up for the prayers
354 ................. . أو تلخطفن أبصارهم، يلنتهن عن ذلك: حىت قال، فاشتد قوهل يف ذلك،ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صَلتهم
What is the matter with some people who raise their eyes towards the sky during their prayer? He
went on, using a strict language: They must refrain from that action, or else their sights will
354 ...................................... ................................ ................................ .certainly be snatched away
356 .................... ................................ ................................ ................................ ما بني املرشق واملغرب قبلة
356 ....................................... ................................ What is between the east and the west is Qiblah
358 ................................ ................................ ما حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال ووصيته مكتوبة عنده
It is not befitting for a Muslim who has anything concerning which a will should be made, to abide
358 ....................................... ................................ .for two nights without
having his will with him
ََ ُ َ َ َ َ د
ُ ُ ْ ما َز َال ج
360 .......................... ................................ ................................ نت أنه َسيُورثه
ار حىت ظن
ِ ربيل ي
ِ يين باجل
ِ ِ
ِ وص
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Jibreel kept enjoining the good treatment of the neighbor to the extent that I thought he would
360 ................................ ................................ ................................ .include
the neighbor
as an heir
َ َ َ د
ََ
ُ ْما َصلدي
361 ....................... ................................ -صىل اهلل عليه وسلم-  وال أت دم صَلة من انليب،ت خلف إمام ق ُّط أخف صَلة
I have never prayed behind an imam who was more brief and more perfect in prayer than the
361 ............................ ................................
.Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him
َ َْ َ َ َ
ُ
ُ د َ ْ ُ ْ ا ََا
ُ د َ ْ ُْ ا َ َا
َ
ُ ُ َ َ ُ
ُ
َ
ْ
ُ ْ ُ
ُ
363 ................  اللهم أع ِط مم ِساك تلفا: ويقول اآلخر، اللهم أع ِط من ِفقا خلفا: فيقول أحدهما،زنال ِن
ِ ما ِمن يومٍ يص ِبح ال ِعباد في ِه إال ملاك ِن ي
Every morning, two angels descend. One of them says: “O Allah, give the one who spends (in the
way of Allah) compensation.'' The other one says: ''O Allah, give the one who withholds (from
363 .................... ................................ ................................ ”.spending in the way of Allah) damage
َ َ َ ُ ِّ َ ُ
َ ا
ْ ُ د
د
365 ............. ................................ ................................ ار
ِ ما ِمنكن من امرأة تقدم ثَلثة من الودل إال اكنوا ِحجابا من انل
No woman among you loses three of her children to death except that they will screen her from
365 .................................... ................................ ................................ ................................ .Hellfire
ْ
ُ
َ ِّ
ََ
َ :ما من ميِّت يموت فيقوم باكيهم فيقول
َ ،واجبَ ََله
367 .............................  أهكذا كنت؟: أو حنو ذلك إال ُولك به َملاكن يَل َه َزانِه،واسيِّ َداه
ِ
No one dies and the mourner gets up and says: Alas, for the mountain among men! Alas, for the
chief among men! or the like except that he is left in charge of two angels who hit him on the chest
367 ............................. ................................ ................................ ?saying: Were you really like that
ما من يوم أكرث من أن يعتق اهلل فيه ا
368 .............. ................................ ................................ عبدا من انلار من يوم عرفة
There is no day on which Allah sets free more of His slaves from Fire than the Day of `Arafah. He
verily draws near, then He boasts about them before the angels saying: "What do these people
368 ...................................... ................................ ................................
................................ "?want
َ َ َ
ُْ
ُ
370 ......  فإنما أهلك اذلين من قبلكم كرثة مسائلهم واختَلفهم ىلع أنبيائهم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،مانهيتكم عنه فاجتنبوه
Avoid what I have forbidden you from and do as much as you can of what I have ordered you to
do. Indeed, those before you were ruined because of their excessive questioning and disagreeing
370 .................. ................................ ................................ ................................ .with their prophets
د
372 .......................... ................................  كمثل رجلني عليهما ُجنتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما،مثل ابلخيل واملنفق
The example of a miser and a generous person is that of two men wearing two iron cloaks covering
372 ....................... ................................ ................................ .their breasts up to their collar bones
374 ................................ ................................ ................................  ويلتم صومه، ويلقعد، وليستظل، فليتلكم،مروه
374 ....................................... .Order him to speak, seek the shade, sit down, and complete his fast
مأل اهلل قبورهم وبيوتهم ا
375 ........................... ................................  كما شغلونا عن الصَلة الوسطى حىت اغبت الشمس،نارا
May Allah fill their graves and houses with fire, as they distracted us from the middle prayer until
375 ............................... ................................ ................................ ................................ .the sun set
377 ........................................ ................................ ................................ من ابتاع طعاما فَل يبعه حىت يستوفيه
377 .............. ................................ .Whoever buys food, let him not sell it until he receives it in full
ُ
ك دن هل ا
379 .......................................... ................................ سرتا من انلار
من ابتِّل من هذه ابلنات بيشء فأحسن إيلهن
Whoever is tried by having daughters and he treats them kindly, they will be a screen for him from
379 .................................... ................................ ................................ ................................ .Hellfire
َ
َ د
َُ
ُ
ُ
381 ...............................  ف ِإن ِشبَ َعه َو ِر ديه َو َر ْوثه َو َب ْوهل يف مزيانه يوم القيامة، وتصديقا بوعده، إيمانا باهلل،من احتبس فرسا يف سبيل اهلل
Whoever keeps a horse in the cause of Allah, out of faith in Allah and believing in His promise, its
381 .. .food, water, dung, and urine will
be
added to hisُ scale on
Day of Resurrection
َ ُ definitely
َ the
د
ُْ
ََْ
ْ
ْ َ
َ ُ َْ َ َ َ َ
ْ
ْ
َ
ُ
َْ َْ َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
 فاتل ِمسوها ِيف العرش،ني من ص ِبيح ِتها
ِ  وقد رأيت ِين أسجد ِيف ما ٍء،اخر فقد أ ِريت هذه الليلة ثم أن ِسيتها
ِ ك ِف العرش األو
ِ من اعتكف ميع فليعت
ٍ وط
َ
383 ........................................ ................................ ................................ ................................ اخر
ِ األ َو
Whoever was in I`tikaaf (seclusion for worship in a mosque) with me should stay in I`tikaaf the
last ten; for I was informed of that night, but I was then made to forget it. I saw myself prostrating
383 ...................... ................................ .in water and mud in its morning. So, seek it in the last ten
ْ
َ اجل
 ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما د،قرب بَ َدنَة
 ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما د،مع ِة غسل اجلنابة
386 ............. قرب بقرة
من اغتسل يوم
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Whoever takes a bath on Friday, like the bath taken from sexual impurity, and then goes (to the
mosque) on the first hour is like the one who offers a camel as a sacrifice (to attain the pleasure of
386 .... .Allah); and whoever goes on the second hour is like the one who offers a cow as a sacrifice
389 ....................  ومن ال فَل حرج، من فعل فقد أحسن، ومن استجمر فليوتر، ومن ال فَل حرج، من فعل فقد أحسن،من اكتحل فليوتر
If anyone applies kohl eyeliner, then he should apply it an odd number of times. If he does so, then
he has done well; and if he hasn’t, then there is no harm in that. If anyone cleanses himself with
.stones, he should use an odd number. If he does so, he has done well; but if not, there is no harm
389 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ا
من السنة إذا تزوج الرجل ابلكر ىلع اثليب أقام عندها ا
393 ...................  وإذا تزوج اثليب ىلع ابلكر أقام عندها ثَلثا ثم قسم،سبعا وقسم
It is a Sunnah for a man who marries a virgin when he already has a wife (who is no longer a virgin)
that he stay seven nights with the new wife and then divide his overnight stay between both. If he
marries a previously-married woman when he already has a wife (either a virgin or not), the
Sunnah is for him to stay with her (the new wife) three nights and then divide his overnight stay
393 ........................... ................................ ................................ ................................ .between both
395 ........................... ................................  الصَلة خري من انلوم: قال، يح ىلع الفَلح:من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر
It is part of the Sunnah that when the muezzin says in the azan for the Fajr prayer: "Come to
395 ................................. ................................ ".success," he then says: "Prayer is better than sleep
396 .................................... ................................  قد أفلس؛ فهو أحق به من غريه-أو إنسان- من أدرك ماهل بعينه عند رجل
Whoever finds his property intact with a bankrupt person, he has more right to take it than anyone
396 .......................................... ................................ ................................ ................................
.else
ْ َْ َ َْ َْ َْ َْ َ ا
ا
398 ....................................... ................................  ويلقعد يف بيته،-زتل مسجدنا
ِ أو ِيلع- زتنلا
ِ من أكل ثوما أو بصَل؛ فليع
398 . .Whoever eats garlic or onions should keep away from us - or our mosque - and stay at home
َ
ْ
َ من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ُكت
َُ ب
400 .......................... ................................ ................................ هل ب ِ َسبْ ِع ِمائ ِة ِضع ٍف
ِ
Whoever makes a contribution in the cause of Allah, will have his reward seven-hundred times
400 .............. ................................ ................................ ................................ .recorded to his credit
ا
401 ..................... ................................ ................................  إال أن يشرتط املبتاع،من باع خنَل قد أبرت فثمرها للبائع
If someone sells pollinated date palms, their fruits will be for the seller, unless the buyer stipulates
401 ............................. ................................
................................ ................................ .the contrary
ََ ْ ََ
َ َ َ َ ُُ َ َْ ََُْ ُ َ ُ َ َ ََْ َ َ َ ْ َ َ ُُ
َ ، ٍاد ُة ثََلثَة أَيدام
ُ من تَ َو َدضأَ فَأَ َح َس َن
َ الو
403 ............ وم ْن َم دس احل َ َصا فقد لغا
ي
ز
و
ة
ع
م
 ثم أىت اجلمعة فاستمع وأنصت غ ِفر هل ما بينه وبني اجل،ضوء
ِ
ِ
He who performs Wudu' properly, then comes to the Friday prayer and listens to it attentively and
keeps silent, his sins between that Friday and the following Friday will be forgiven, with the
403 ............ .addition of three more days; but he who touches a pebble has engaged in idle activity
ا
ً
 يعقل عنه ويرثه، واخلال وارث من ال وارث هل، أعقل هل وأرثه، وأنا وارث من ال وارث هل، ومن ترك ماال فلورثته،من ترك الك فإىل اهلل وإىل رسوهل
405 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
If anyone leaves behind a debt or a helpless family, I shall be responsible. But if anyone leaves
wealth, it goes to his heirs. I am the heir of him who has none, paying blood money on his behalf
and inheriting from him. And a maternal uncle is the heir of him who has none, paying blood
405 .......................................... ................................ .money on his behalf and inheriting from him
َُ
ِّ
ُ
 ثم يُ َر ِّبيها لصاحبها كما يُ َريب أحدكم فل دوه حىت تكون، فإن اهلل يقبلها بيمينه، وال يقبل اهلل إال الطيب،من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب
407 ...................................... ................................ ................................ ................................ مثل اجلبل
He who gives in charity the value of a date that was lawfully earned - and Allah only accepts that
which has been lawfully earned - Allah will accept it with His right hand and nurture it for him,
407 ....................................... .just as one of you nurtures his foal until it becomes like a mountain
409 ...................................... ................................ ................................  فهو ضامن، وال يعلم منه طب،من تطبب
Anyone who practices medicine although he is not known to have learned medicine is liable (to
409 ........................................ ................................ ................................ .compensate any damage)
411 .................... ................................  ال حيدث فيهما نفسه غفر هل ما تقدم من ذنبه, ثم صىل ركعتني,من توضأ حنو وضويئ هذا
Whoever performs ablution as I have done and then stands and prays two Rak‘ahs (units of prayer)
411 .................................... .without letting his thoughts wander, his previous sins will be forgiven
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414 .................... ................................ ................................  ومن اغتسل فهو أفضل،من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت
Whoever performs ablution on Friday, that is good, and whoever takes a bath has done what is
414 ...................................... ................................ ................................ ................................ .better
َْ ْ
416 .............. ................................ ................................ ................................ من جاء منكم اجلمعة فليَغت ِسل
416 ... ".Whoever of you comes to attend the Friday Prayer, let him take a shower (before coming)"
 ومن خلف ا،من جهز اغزيا يف سبيل اهلل فقد غزا
418 ................................. ................................ اغزيا يف أهله خبري فقد غزا
Whoever equips a fighter in the cause of Allah has taken part in the fight himself; and whoever
.looks after the dependents of a fighter in his absence properly has taken part in the fight himself
418 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
420 .......................... ................................ ................................  رجع كيوم ودلته أمه، ولم يفسق، فلم يرفث،من حج
Whoever performs Hajj and does not commit obscenity or commit any evil therein will go back
420 ........................... ................................ .(free of sin) as on the day his mother gave birth to him
422 ....................... ................................ ................................ من حلف ىلع يمني ثم رأى أتىق هلل منها فليأت اتلقوى
Whoever swears an oath (to do something) then had a better alternative (which brings him closer
422 ................................... ................................ to Allah), then he should do what is better in piety
َُ ُ ْ
َ
ََ
424 .................................. ................................ ................................ ٍيل اهلل فهو هل ِعدل حم در َرة
ِ من رىم بسهم يف س ِب
.Whoever shoots an arrow in the cause of Allah, he will receive the same reward of freeing a slave
424 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ
ِّ ْ َ
ْ
ِّ َرس ُه أَن ُين
من َ د
425 ................................ ................................  فليُنَف ْس عن ُمع َِّس أو يَ َض ْع عنه،جيَه اهلل من ك ْر ِب يوم القيامة
Whoever is pleased to be saved by Allah from the anguish of the Day of Judgment, let him give the
425 ............... ................................ ................................ .insolvent a respite or grant him remission
427 ................................... ................................ من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات ىلع فراشه
Whoever sincerely asks Allah the Almighty for martyrdom, Allah will raise him to the status of
427 ............................ ................................ ................................ .martyrs even if he dies on his bed
 ال هلإ إال اهلل وحده: وقال تمام املائة, فتلك تسع وتسعون, وكرب اهلل ثَلثا وثَلثني, ومحد اهلل ثَلثا وثَلثني,من سبح اهلل دبر لك صَلة ثَلثا وثَلثني

428 ........................................  وإن اكنت مثل زبد ابلحر, غفرت هل خطاياه, وهو ىلع لك يشء قدير, وهل احلمد, هل امللك,ال رشيك هل
Anyone says immediately after each prayer "subhaana Allah (glory be to Allah)" thirty-three times,
"alhamdulillaah (praise be to Allah)" thirty-three times, "Allaahu akbar (Allah is the greatest)"
thirty-three times; these are ninety-nine, and completes the hundred with saying "La ilaaha
illallaahu, wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa huwa `ala kulli shay'in
Qadeer (there is no deity worthy of worship except Allah. He is One and has no partner with Him.
To Him belongs sovereignty and to Him belongs praise, and He is over everything Omnipotent)",
428 ........... .all his sins will be forgiven for him even if they are as abundant as the foam of the sea
431 ................... ................................ . ال ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا:من سمع رجَل ينشد ضالة يف املسجد فليقل
Whoever hears a man inquiring in the mosque about something he has lost should say: "May Allah
431 ............... ................................ .not restore it to you," for indeed mosques are not built for this
ُ
َْ
ْ ا
َ د
433 .................... ................................ ................................  غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه،من َصام رمضان إيِ َمانا واحتِ َساباا
Whoever observes fasting during the month of Ramadan faithfully and expecting its reward from
433 ...................... ................................ ................................ .Allah, will have his past sins forgiven
ا
َ
من صام ا
434 ............. ................................ ................................ يوما يف سبيل اهلل َب دعد اهلل وجهه عن انلار سبعني خريفا
Anyone fasts a day for the sake of Allah, Allah shall keep his face away from Hell (the distance of)
434 ........................... ................................ ................................ ................................ .seventy years
ََْ
436 .................... ................................ ................................ ................................ الربدي ْ ِن دخل اجلنة
من صىل
436 .................................... ................................ ".Whoever prays the Bardayn
will enter Paradise"
َ من صىل عليه ثَلثة صفوف فقد أَ ْو
َ ج
438 ....................................... ................................ ................................ ب
If three rows (of people) offer funeral prayer over a person, then his entry into Paradise becomes
438 ..................................... ................................ ................................ ................................ .certain
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440 .............................. ................................ ................................  أو فقد عىص، فليس منا، ثم تركه،من َع ِل َم الريم
Whoever learned archery and then forsook it, is not one of us (or he said: then, he has disobeyed
440 ............................... ................................ ................................ .(the command of the Prophet))
 د، أسأل اهلل العظيم:بع مرات
ا
َ  فقال عنده َس،مريضا لم حيرضه أجله
441 .....  إال اعفاه اهلل من ذلك املرض، أن يَشفيك،العرش العظيم
رب
من اعد
ِ
ٍ
Whoever visits a sick person whose time of death has not come and says, seven times: As'alullah
al-`azheem rabba-l-`arsh al-`azheem an yashfiyak (I ask Allah the Great, the Lord of the Great
441 ................................. .Throne, to cure you), except that Allah will cure him from that sickness
443 ............................. ................................ ................................  غفر اهلل هل أربعني مرة،من غسل ميتا فكتم عليه
He who washes a dead person and conceals what he sees, Allah will grant him forgiveness forty
443 ........................................ ................................ ................................ ................................ times
ُ
َْ
ْ َ
َ
ْ
445 .................... ................................ ................................ من قام يللة القدر إيِ َمانا واحتِ َساباا غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه
Whoever spends the Night of Qadr standing (in voluntary prayer) out of faith and seeking reward
445 ........... ................................ ................................ .from Allah, his previous sins will be forgiven
ُّ
447 ............ ................................ ................................ وشقه مائل
ِ من اكنت هل امرأتان فمال إىل إحداهما جاء يوم القيامة
Whoever has two wives and is inclined to one of them will come on the Day of Resurrection with
447 .......................... ................................ ................................ .one side of his body hanging
down
ِّ
ْ
ََْ
َ
د
ُ
ُ
َ
449 ..................................  وانتَه ِوتره إىل السح ِر، وآخره، وأوسطه، من أول الليل،-صىل اهلل عليه وسلم- من لك الليل أوتر رسول اهلل
At every part of the night, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
prayed Witr (voluntary odd-numbered prayer): at its beginning, middle, and end. Finally he
449 ........... ................................ ................................ .settled on performing Witr just before dawn
ُ
ٌ َمن مات وعليه صي
َ ام َص
451 ........... ................................ ................................ ................................ ام عنه َو ِيلُّه
ِ
451 .. .Whoever dies while still having some fasts to make upَ for, his heir should fastَ on his behalf
َْ
َ
ُ َ د
َ
ُ
ٌ َ
َ َ
453 ...................................... ................................  فإِن َما أ ْط َع َمه اهلل َو َسق ُاه، فليُ ِت دم َص ْو َمه،رشب
ِ من ن ِيس وهو صائِم فأكل أو
Whoever forgets that he is fasting and eats or drinks, let him complete his fast, for it was Allah who
453 ................................. ................................ ................................ .fed him and gave him to drink
455 ..........................................  واكن أحب ادلين إيله ما داوم صاحبه عليه، فواهلل ال يمل اهلل حىت تملوا، عليكم بما تطيقون،مه
Do (good) deeds according to your capacity, for by Allah, Allah never grows weary (of giving
rewards) unless you grow weary (of doing good deeds), and the best deed in His sight is that which
455 ...................... ................................ ................................ ................................
.is done regularly
ْ َ ََ ََ ا
َ
ُ َ ْ َ ََ َََْ
ُ
457 ................ ................................ ................................  فرسا فأكلناه-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
ِ حنرنا ىلع عه ِد رس
We slaughtered a horse and ate it at the time of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
457............. ................................ ................................ ................................
.blessings be upon
him
َ َ َْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ
َ ْ َْ َ
َ َ َ َُُْ َْ ْ َ
َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ا
ْ
ْ
ْ
َ
َ
458  ِتلم ِش ولرتكب: فقال، فاستفتيته-صىل اهلل عليه وسلم- فأمرت ِين أن أستف ِيت لها رسول اهلل،ت اهلل احلرامِ حا ِفية
ِ نذرت أخ ِيت أن تم ِيش إىل بي
My sister took a vow to walk to Al-Masjid Al-Haraam barefoot. Then she ordered me to ask the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, about it. I asked him, and he
458 ............................... ................................ ................................ ".replied: "Let her walk and ride
َ دْ َ َْ َ َ َْْ َ د
َ ْ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َ
460 .............................. ................................ ري
ِ  ِمن ال ِعن:نزل حت ِريم اخلم ِر و ِيه ِمن مخس ٍة
ِ  والش ِع، واحلِنط ِة، والعس ِل، واتلم ِر،ب
The prohibition of Khamr was revealed, and it (Khamr) is made of five things: grapes, dates, honey,
460 .................... ................................
................................ ................................ .wheat, and barley
َدَ ََْ ا
د
د
َ انل
 د-صىل اهلل عليه وسلم- َن َىع انليب
ج ِ د
462 .............................  وكرب أربعا، فصف بهم، خرج بهم إىل املصىل،ايش يف ايلوم اذلي مات فيه
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, announced the death of the Negus on
the day he had died. He took the people to the prayer place, lined them up, and made four
462 .............................. ................................ ................................ ................................ .Takbeerahs
َْ
َ
464 .................... ................................ ................................  أن حت ِلق املرأة رأسها-صىل اهلل عليه وسلم- نَه رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade that the woman
464 ....................... ................................ ................................ ................................ .shaves her head
ِّ
ُْ
ِ َنُ ِهينَا عن اتب
465 ........................................ ................................ ................................  ولم يع َز ْم علينا،اع اجلنائز
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".We were forbidden to follow funeral processions, but the prohibition was not mandatory for us "
465 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
د
ُُ ْ د
ُُ ْ
467 ................. ................................ ................................ ................................  نِع َم األد ُم اخلَل،نِع َم األد ُم اخلَل
467 .......................................... !What an excellent dip vinegar is! What an excellent dip vinegar is
ِّ
ُ َْ د
468 .................................... ................................ ................................  لو اكن يُصِّل من الليل،الر ُجل عبد اهلل
نِعم
468 ................................ .What an excellent man `Abdullah is if only he observes the night prayer
469 .................................. . وجعلت أمىت خري األمم، وجعل الرتاب يل طهورا، وسميت أمحد، وأعطيت مفاتيح األرض،نرصت بالرعب
I have been granted victory by means of awe (cast in the hearts of the enemies), I have been given
the keys of the earth, I have been named Ahmad, the earth was made for me a means of
469 ................ ................................ .purification, and my nation has been made the best of nations
471 ............. ................................  وبعد العرص حىت تغرب, عن الصَلة بعد الصبح حىت تطلع الشمس-صىل اهلل عليه وسلم- نَه
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade praying after the Fajr prayer
471 ............ ................................ .up until the sun rises, and after the`Asr prayer until the sun sets
473 ..................... ................................ ................................  أن يصِّل الرجل خمترصا-صىل اهلل عليه وسلم- نَه انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade praying with one's hands on
473 ............................... ................................ ................................ ................................ .one's waist
474 ................................. ................................  وأن يبيع حارض بلاد، أن تتلىق الركبان-صىل اهلل عليه وسلم- نَه رسول اهلل
474 .............................. ................................
................................ Forbidden business transactions
َ ْ َُ ُ َ ُْ
ُ ََْ َ ُ ْ َ
َ ْ
ْ
476 ............................  إين أطعم وأسىق، إين لست كهيئ ِتكم: إنك تواصل؟ قال: قالوا.ال
ِ  عن ال ِوص-صىل اهلل عليه وسلم- نَه رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, prohibited Wisaal
(continuous fasting for two days). So they (the Companions) said to him: "But you practice
476 .......... ".Wisaal!" He said: "I am not like you. I am provided with food and drink (by my Lord)
َ
478 .............................. ................................ ................................  عن الق َزع-صىل اهلل عليه وسلم- نَه رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade Qaza‘ (shaving
478 ................................ ................................ .parts of the head and leaving other parts unshaven)
ْ
ُ الر
اشت َمال د
يب د
َ َ وأن َحيْت،ِالص دماء
 وعن الصَلة بعد،جل يف اثلوب الواحد
ِ ِ  وعن، الفطر وانلحر: عن صوم يومني-صىل اهلل عليه وسلم- نَه رسول اهلل
ِ

479 ................................. ................................ ................................ ................................ الصبح والعرص
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade fasting the two
days: 'Eid-ul-Fitr and 'Eid-ul-Adha; and wearing a garment that is void of openings for hands; and
sitting on one’s buttocks while holding his both legs pulled back with his arms in case he wore only
479 ........................................ one garment; and praying after the Morning and Afternoon prayers
481 ................. ................................  افعِّل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري،هذا يشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم
This is something that Allah has ordained for the daughters of Adam. So, do everything the pilgrim
481 ......................................
.does, but do not make Tawaaf around the Ka`bah until you are pure
ُ
َ ُ ُ َْ ُ َ
ُ
ُ
ُ ُ ون فيه من ن
487 ....... كك ْم
س
ل
ك
أ
ت
:
ر
اآلخ
 وايلوم، يوم ِف ْط ِرك ْم من ِصيَا ِمك ْم: عن ِصيَا ِم ِه َما-صىل اهلل عليه وسلم- هذان يومان نَه رسول اهلل
ِ
These are two days which the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
prohibited fasting on: the day you break your fast (Eid-ul-Fitr) and the day you eat from your
487 ............................. ................................ ................................ .sacrificial animals (Eid-ul-Adha)
ََ َ ُ ََ َا َْ َد
َ
د
489 ..................... ................................ ................................ .اءة قد غل َها
 فوجدوا عب، فذهبوا ينظرون إيل ِه،ار
ِ هو يف انل
.He is in Hell." So they went to look at him and found a cloak he had stolen from the war booty "
489 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
490 ............... ................................  فلم ير سودة قط، واحتجيب منه يا سودة، الودل للفراش وللعاهر احلجر،هو لك يا عبد بن زمعة
He is yours, O `Abd ibn Zam`ah. The child belongs to the owner of the bed, and the stone is for
the one who commits illegal sexual intercourse. O Sawdah, cover yourself in front of him. That boy
490 .................................. ................................ ................................ .never saw Sawdah uncovered
َ
َ ا
َ
ُ
492 ................................. ................................  ما لقيك الشيطان قط سالاك ف ًجا إال سلك ف ًجا غري فجك،واذلي نفيس بيده
By the One in Whose Hands my soul is, whenever the devil sees you walking on a path, he follows
492 ........... ................................ ................................ ................................ .a path other than yours
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495 ....................................... ................................  فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب،وجهوا هذه ابليوت عن املسجد
Keep the doors of these houses away from the mosque. I (also) do not make the mosque
495 ....................................... .permissible for a menstruating woman or a sexually impure person
497 ....  ثم رضب يده باألرض، ثم غسل فرجه-أو ثَلثا-  فأكفأ بيمينه ىلع يساره مرتني، وضوء اجلنابة-صىل اهلل عليه وسلم- وضعت لرسول اهلل
I prepared water for Allah's Messenger to purify himself from the major impurity. He poured water
with his right hand onto his left hand twice or three times and then washed his private parts and
497 ............... ................................ ................................ rubbed his hand on the ground or the wall
 ووقت صَلة املغرب ما لم يغب، ووقت العرص ما لم تصفر الشمس، م ا لم حيرض العرص،وقت الظهر إذا زالت الشمس واكن ظل الرجل كطوهل

499 ............................ . ووقت صَلة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت صَلة العشاء إىل نصف الليل األوسط،الشفق
499 ............................. ................................ ................................ ................................ Prayer times
502 ......................... ................................ ................................ ................................ ويل لألعقاب من انلار

502 ............................... ................................ !Woe to the heel bones
(save
from the
Hellfire
َ ْ them)
َ َدْ َ د ُ َ ٌ َْ ُ ُ ْد
َ د
ُّ
ُ
ُ ْ َ ُ َ َ ُّ َ د
َ األ ْر
َ الط َع
َ ح
 َوأَ ْطع ُموا د،ام
504 ............................... ٍ تدخلوا اجلَنة ب ِ َسَلم،ام
 َو َصلوا بِاللي ِل وانلاس ِني،ام
السَل َم َو ِصلوا
 أفشوا،اس
يا أيها انل
ِ
O people, spread the greeting of peace profusely, maintain kinship ties, feed others, and pray at
504 ................ ................................ .night when people are asleep, you will enter Paradise
in peace
َ ََ
ُ ْ َ ْ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُّ َ َ
506 ............................. ................................ ................................  ال ِدية لك،يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل
506 .One of you bites his brother like a male camel does! There is no Diyah (blood money) for you
ٌ َ
ْ ُ
ُْْ َ
ْ َ َُ
ُ َْ
َ َ
508 .............................. ارقد
 عليك يلل طويل ف:رضب ىلع لك عق َد ٍة
ِ يع ِقد الشيطان ىلع قا ِفي ِة
ِ  ي، ثَلث عق ٍد، إذا هو نام،رأس أح ِدكم
During your sleep, Satan ties three knots at the back of the head of each one of you, and he seals “
508 ........................... ”’.each knot with the following words: ‘The night is long, so keep on sleeping
ُد
د
َْ
لك يش ٍء إال د
511 ............ ................................ ................................ ................................ ادلين
يغ ِف ُر اهلل للشهيد
511 .......................... ................................ .Allah forgives everything for the martyr except the debt
512 ................................ ................................ ................................  حيب الوتر، أوتروا؛ فإن اهلل وتر،يا أهل القرآن
O people of the Qur'an, perform the Witr Prayer for, verily, Allah is Witr (single) and loves what is
512 .................... ................................ ................................ ................................ .Witr (single, odd)
514 ........................... ................................  وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا،يا أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا
O people! Repent to Allah before you die, and hasten to good deeds before you become
514 ............................. ................................ ................................ ................................ .preoccupied
517 .................... ................................ ................................  فإن الرب ليس باإليضاع، عليكم بالسكينة،يا أيها انلاس
517 .......................... ................................ .Proceed calmly, forَ goodness ُ is not
by rushing
َ attained
َ
ْ
ْ
ْ
َ  إ دن يل َج،رسول اهلل
519 ....................................... ................................  إىل أق َربِ ِه َما ِمن ِك بَاباا: فإىل أيِّ ِه َما أه ِدي؟ قال،اريْ ِن
يا
ِ ِ ِ
O Messenger of Allah, I have two neighbors, so which one of them should I give a gift to? He said:
519 ................َ ................................
................................ .The one whose
door is the nearest
to you
َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ َْ َ َ ُْ ْ َ َ ََ َ
َْْ َ ْ َ َ ْ ََ
ْ َ َْ
َك َذا إنما ُه ْم ب
َج ٌر يف ب
د
520 ت َعليْ ِه ْم
ق
ف
ن
أ
ا
م
ر
ج
أ
ك
ل
،
م
ع
ن
:فقال
؟
ين
وه
ا
ذ
ك
ه
م
ه
ت
ك
ار
ت
ب
ت
س
ل
و
،
م
ه
ي
ل
ع
ق
ف
ن
أ
ن
أ
ة
م
ل
س
أيب
ين
أ
يل
ل
ه
،
هلل
ا
ِ
ِ
ِ
ِ يا رسول
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
O Messenger of Allah, would I be rewarded for Abu Salamah's children that I spend on them so ''
as not to leave them like this and like that, while they are my children?'' He said, ''Yes, you will be
520 ................... ................................ ................................ ''.rewarded for what you spend on them
 إذا رأت املاء, نعم:-صىل اهلل عليه وسلم-  فهل ىلع املرأة من غسل إذا يه احتلمت؟ فقال رسول اهلل، إن اهلل ال يستحيي من احلق,يا رس ول اهلل
522 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
O Messenger of Allah, verily, Allah does not feel shy of the truth. If a woman had a wet dream, “
522 ”.would it be obligatory on her to take a ritual bath?” He replied, ”Yes, if she sees vaginal fluid
: قالت، فإنه يذهب ادلم، أنعت لك الكرسف: فقال، فما ترى فيها قد منعتين الصَلة والصوم، إين امرأة أستحاض حيضة كثرية شديدة،يا رسول اهلل
524 ............................... ................................ ................................ ................................ هو أكرث من ذلك
O Messenger of Allah! I am a woman who experiences a heavy prolonged flow of menstrual blood,
so what do you think about it? It has prevented me from praying and fasting. He said: I suggest
.that you use cotton, for it eliminates (the traces of) blood. She replied: It is too copious for that
524 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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ََ
ْ
َ َْ َ َ َا
ُ ْ ََ ُ ُْ
د
529 ............. ................................  فأ ْو ِف بِنَذ ِر َك:كف يلْلة يف املسجد احل َ َرامِ ؟ قال
ِ  إين كنت نذرت يف اجلَا ِه ِلي ِة أن أعت،يا رسول اهلل
O Messenger of Allah, I had vowed, before embracing Islam, to make I`tikaaf (seclusion for
worship) for one night –another narration reads: for one day– in Al-Masjid-ul-Haraam. He said:
529 ............. ................................ ................................ ................................ "."Then fulfill
َ َ َ your vow
ُْ
ُ
َ
ُ
531 ........................................ ................................  فَل تع ِطه مالك: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال،يا رسول اهلل
O Messenger of Allah, what if a man comes to me wanting to take my money? He said: Then do
531 ......................................... ................................ ................................ .notَ give
him your money
د
َ َ ُ ُ َ ْ ََ
ُ
د
 اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق: أقول: ما تقول؟ قال: أرأيت سكوتك بني اتلكبري والقراءة، بأيب أنت وأيم،يا رسول اهلل
 امهلل َن ِّقين من خطاياي كما ُينَ دىق اثلوب األبيض من د.واملغرب
َ َ ْ  امهلل اغسلين من خطاياي باملاء واثلدلْج َوال.ادلنَس
533 ......................... رب ِد
ِ
ِ
ِ
O Messenger of Allah, may my father and mother ransom you, what is it you say between the
(opening) Takbir and the recitation (of the Qur'an)? He said: I say: O Allah, keep me away from
my sins as You have kept the east away from the west. O Allah, cleanse me from my sins as a white
533 ............ .garmentَ is cleansed from dirt. O Allah, wash my sins away with water, snow and hail
ُّ َ
ُّ
َ د
536 ............  فَل أ ِحل حىت أحنر، وقَّلت هدِي، إين بلدت رأيس:حتل أنت من عمرتك؟ فقال
ِ  ما شأن انلاس حلوا من العمرة ولم،يا رسول اهلل
O Messenger of Allah, how come the people have ended their state of Ihraam (ritual state of
consecration) for ‘Umrah while you have not? He, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: I have applied to my hair that which would make it matted and marked my sacrificial animal,
536 ........................................ ................................ .and I will not end my Ihraam until I slaughter
 فتوضأ، فقمنا إىل بطحان: قال، واهلل ما صليتها:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب، ما كدت أصِّل العرص حىت اكدت الشمس تغرب،يا رسول اهلل
538 ............................. ................................  ثم صىل بعدها املغرب، فصىل العرص بعد ما غربت الشمس، وتوضأنا هلا،للصَلة
O Messenger of Allah, I could not offer the ‘Asr prayer till the sun had set. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "By Allah! I have not yet prayed it either." So we went to
But-haan, and he performed ablution and so did we, and then he offered the ‘Asr prayer after the
538 ....................... ................................ .sun had setَ and then followed
it with the Maghrib prayer
ْ ِّ ُ َ
َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َْ َ ََ َ د
ْ ُ
َ
َ
َ
540 ........................... ................................ اإلمارة؛ فإِنك إن أع ِطيتها عن مسأل ٍة وُكت إيلها
ِ  ال تسأل،يا عبد الرمح ِن بن سمرة
O ‘Abd-ur-Rahmaan ibn Samurah, do not ask for a position of authority, for if you were granted
540 ........................... .such authority upon your request, you would be left (to manage it) unaided
ْ
 أما َش َع ْر َت أن د،يا عمر
542 .................................... ................................ ................................ عم الرجل ِصن ُو أبيه؟
542 ............... ................................ ?O ‘Umar, do you not know that a man’s uncle is like his father
544 ..............  وحسن عبادتك، وشكرك، امهلل أعين ىلع ذكرك: ال تدعن يف دبر لك صَلة تقول، ثم أوصيك يا معاذ، إين ألحبك، واهلل،يا معاذ
O Mu‘aadh, by Allah, I love you. I advise you, O Mu‘aadh, never fail to say after every prayer: O
544 ............... .Allah, help me remember You, thank You, and worship You in an excellent manner
546........  ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه هل وجاء، وأحصن للفرج، من استطاع منكم ابلاءة فليزتوج؛ فإنه أغض للبرص،يا معرش الشباب
O young men, those of you who can afford to should marry; it restrains the gaze and fortifies one's
546 ....................................... .chastity. Those who cannot should fast; it controls the sexual desire
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