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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايص اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  - عنهريض اهلل-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُعِرَج يب : ُصِعد يب إىل السماء يللة اإلرساء والِمْعَراج •

 .ََيِْمُشوَن : ََيِْدُشون •

 .يَأُكلُوَن حلُوم انلاس : يَغتابُونَهم •

 .َيَقُعون يف أْعَراِضهم : يَسبُّونَهم •

 :فوائد احلديث
 .، وتشبيه الُمْغتَاب بآلك حلوم البرَش، والَساقط يف الَمَهاوي السحيقةاتلحذير الشديد من الِغيبة .1

 .حتريم الِغيبة حيث شبهها بأكل حلوم انلاس .2

 .إثبات معجزة اإلرساء واملعراج، وأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم رأى من آيات ربه الكربى .3

ملا ُعِرَج  يب َمَرْرُت بقوم هلم أْظَفاٌر من ُُنَاٍس 
ََيِْمُشوَن وُُجوَهُهْم َوُصُدوَرُهم فقلت: َمْن هُؤالءِ 

يا ِجْْبِيل؟ قال: هؤالء اذلين يَأُكلُوَن حُلوم 
 انلاس، ويََقُعون يف أْعرَاِضهم

 

During my ascent to heaven, I passed by a 
group of people with copper nails 

scratching their faces and chests. I asked: O 
Jibreel, who are these? He replied: These 

are the ones who eat the flesh of people (by 
backbiting) and slander them. 

 :احلديث .1343
ِرَج  ملا عُ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

يب َمَررُْت بقوم هلم أْظَفارٌ من ُُنَاٍس ََيِْمُشوَن وُُجوَهُهْم 
وَُصُدورَُهم فقلت: َمْن هُؤالِء يا ِجرْبِيل؟ قال: هؤالء 

 «.اذلين يَأُكلُوَن حلُوم انلاس، وَيَقُعون يف أْعَراِضهم!

** 

1343. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "During my ascent to 

heaven, I passed by a group of people with copper nails 

scratching their faces and chests. I asked: 'O Jibreel, 

who are these?' He replied: 'These are the ones who 

eat the flesh of people (by backbiting) and slander 

them" '. 

 .حسن  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-معىن هذا احلديث: أن انليب 
ملا ُصِعد به إىل السماء يف يللة املعراج َمرَّ بقوم 
ََيِْدُشون أجسامهم بأظفارهم انلحاسية، فتعجب من 

فسأل جربيل من  -صىل اهلل عليه وسلم-حاهلم 
هؤالء وملاذا يفعلون بأنفسهم هذا الفعل، فأخربه 
جربيل؛ بأن هؤالء من يغتابون انلاس، ويقعون يف 

 .أعراضهم، أي يسبونهم

** 

Meaning of this Hadith: When the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, was taken up to 

heaven on the Night of Israa (Ascension), he came 

across a group of people who were scratching their 

bodies with their copper nails. He wondered at their 

state and asked Jibreel (Archangel Gabriel): 'Who are 

these people, and why are they doing this to 

themselves?' Jibreel replied that those were the ones 

who used to backbite people and slander them. 
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 املراجع:املصادر و

 - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. بريوت –ميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احل
, دار ابن اجلوزي. اهلاليل لسليم الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل

 مكتبة األبلاين، –ه. صحيح الرتغيب والرتهيب 1407ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني 
 .ه1430, األوىل الطبعة, إشبيليا كنوز دار, العمار محد برئاسة اتلحقيق الصاحلني، رياض كنوز. الرياض – املعارف

   (4229) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا

: متفق عليه. حديث عبد اهلل بن -ريض اهلل عنه-: متفق عليه. حديث أنس بن مالك -ريض اهلل عنهما-يث عبد اهلل بن عباس حد راوي احلديث:
 .: رواه مسلم-ريض اهلل عنه-: رواه ابلخاري. حديث أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنهما-الزبري 

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
بري  -ريض اهلل عنه- بن قيس األشعري أبو ُموىَس عبد اّللَّ  -ريض اهلل عنه-أ عبد اهلل بن  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن الزُّ

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

 :معاين املفردات
 .واديا من ذهب : ملء واد من ذهب.والوادي: لك منفرج بنَي اجْلبَال واتلالل واآلاكم •

 .: أي: ال يزال حريصا حىت يموت ويمتلئ جوفه من تراب قربه ولن يمأل جوفه إال الرتاب •

 .ويتوب اهلل ىلع من تاب : اهلل يقبل توبة لك من تاب إيله •

 :فوائد احلديث
 .شدة حرص اإلنسان ىلع مجع املال وغريه من متاع ادلنيا .1

 .ذم االستكثار من املال وتمين ذلك واحلرص عليه .2

 .فات املذمومةيقبل اهلل تعاىل توبة من تاب من الص .3

 املراجع:املصادر و

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن  -م. 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  -
صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة  -. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي -عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

َحبَّ أن يكوَن لو أن البِن آدَم واديًا 
َ
من َذَهٍب أ

 فَاهُ إال الرتاُب، ويَُتوُب اهلُل 
َ
هل وادياِن، ولَْن يمأل

 لََعَ َمْن تَاَب 
 

If the son of Adam were to own a valley of 
gold, he would desire to have two valleys. 
Nothing can fill his mouth except dust (of 

the grave), and Allah accepts the 
repentance of whoever repents. 

 :احلديث .1344
عن عبد اهلل بن عباس وأنس بن مالك وعبد اهلل بن 

أن  -ريض اهلل عنهم-الزبري وأيب موىس األشعري 
لو أن البِن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

َحبَّ أن يكوَن هل وادياِن، ولَْن 
َ
آدَم واديًا من َذَهٍب أ

 فَا
َ
 «.ُه إال الرتاُب، وَيتُوُب اهلُل ىلَعَ َمْن تَاَب يمأل

** 

1344. Hadith: 

`Abdullah ibn `Abbaas, Anas ibn Maalik, `Abdullah ibn 

az-Zubayr, and Abu Musa al-Ash`ari, may Allah be 

pleased with them, reported that the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: "If the son of Adam were to own a valley of gold, 

he would desire to have two valleys. Nothing can fill his 

mouth except dust (of the grave), and Allah accepts the 

repentance of whoever repents". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

 .قربه

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, informed us that if the son of Adam had a valley 

filled with gold, then he would love to have two valleys 

of gold out of his greed, which is part of his nature. He 

will continue to be greedy for worldly possessions until 

he dies and his mouth and belly are filled with the dirt 

of his grave. 
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صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار  -ه. 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .اثلانية: الطبعة بلنان، – الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت املعجم -. بريوت –إحياء الرتاث العريب 

   (4963) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائل < فضائل أعمال القلوبالفضائل واآلداب < الفض اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .تتمة األربعني انلووية البن رجب مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ب املأذون فيهاتولكون : اتلولك: اعتماد القلب ىلع اهلل يف طلب املصالح ودفع املضار مع فعل األسبا •

 .حق تولكه : باالعتماد ىلع اهلل عز وجل دون غريه يف أمور ادلنيا واآلخرة، مع اإليمان بأنه ال يعطي وال يمنع وال ينفع سوى اهلل تعاىل •

 .تغدو : تذهب أول انلهار •

 .مخاصا : خاوية ابلطون من اجلوع •

 .تروح : ترجع آخر انلهار •

 .بطانا : ممتلئة ابلطون •

 :يثفوائد احلد
 .فضيلة اتلولك، وأنه من أعظم األسباب اليت يستجلب بها الرزق .1

 .اتلولك ال ينايف انلظر إىل األسباب، فإنه أخرب أن اتلولك احلقييق ال يضاده الغدو والرواح يف طلب الرزق .2

لو أنكم تولكون لَع اهلل حق تولكه لرزقكم 
  كما يرزق الطري، تغدو مخاصا، وتروح بطانا

If only you relied on Allah the way you 
should, He would provide for you as He 

provides for birds; they set out hungry in 
the morning and return satiated in the 

evening. 

 :احلديث .1345
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 
لو أنكم كنتم »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

ِِه لرزقكم كما يرزق الطري،  ُون ىلع اهلل حق تَولكُّ تَولكَّ
 «.َتْغُدو مِخَاَصاً، وتَُروُح بَِطاناَ 

** 

1345. Hadith: 

`Umar ibn Al-Khattaab, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "If only you relied on Allah 

the way you should, He would provide for you as He 

provides for birds; they set out hungry in the morning 

and return satiated in the evening". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يرشدنا هذا احلديث إىل أن نتولك ىلع اهلل تعاىل يف 
مجيع أمورنا، وحقيقة اتلولك: يه االعتماد ىلع اهلل عز 
وجل يف استجالب املصالح ودفع املضار يف أمور 

 يعطي وال يمنع وال يرض وال ادلنيا وادلين؛ فإنه ال
ينفع إال هو سبحانه وتعاىل، وأن ىلع اإلنسان فعل 
األسباب اليت جتلب هل املنافع وتدفع عنه املضار مع 
ِ َفُهَو َحْسبُُه{,  ْ ىلَعَ اّللَّ اتلولك ىلع اهلل }َوَمْن َيتََولكَّ

ُوَن{،فمىت فعل العبد ذل ِ الُْمتََولكل
ك }وََعلَيِْه فَلْيَتََولكَّ

رزقه اهلل كما يرزق الطري اليت خترج صباحا ويه 
 .جياع ثم تعود مساًء ويه ممتلئة ابلطون

** 

This Hadith guides us to rely on Allah the Exalted in all 

our affairs. True reliance (Tawakkul) is to depend on 

Allah in bringing forth what benefits and repelling what 

harms in all our worldly and religious affairs. Indeed, no 

one gives, withholds, harms, or benefits except Him, 

may He be Glorified and Exalted. So one must utilize 

the available means that bring him benefit and repel 

harm together with reliance upon Allah: {And 

whosoever puts his trust in Allah, then He will suffice 

him} [Surat-ut-Talaaq: 3}, and {let all those that trust, 

put their trust in Him} [Surat Yusuf: 67]. Whenever the 

slave does that, Allah will provide for him just as He 

provides for the birds, which set out in the morning 

feeling hungry then return in the evening with full 

bellies. 
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 .اهتمام الرشيعة بأعمال القلوب؛ ألن اتلولك عمل قليب .3

 .ينافيه فعل السبب احليساتلولك ىلع اهلل سبب معنوي يف جلب الرزق وال  .4

ُوا إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمنِ  .5
ِ َفتََولكَّ  .نَي{مرشوعية اتلولك ىلع اهلل يف لك املطالب، وهو من واجبات اإليمان، قال تعاىل: }وىلََعَ اّللَّ

 املراجع:املصادر و

فتح القوي املتني يف رشح -ه.  1380، الطبعة: األوىل، اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية-
الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، -م. 2003ه/1424األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

األحاديث -انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن.  األربعون-للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  
م. 1984ه/1404ة، األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نرش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: اثلاثل

سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب -ه. 1415ين األبلاين، دار املعارف، سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادل
 األرنؤوط، شعيب حتقيق أمحد، مسند. م1998 بريوت، –فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -العربية 

 .م 2001 - ـه 1421بعة: األوىل، طال الرسالة مؤسسة: انلارش
   (4721) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رعالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والو اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا

 .متفق عليه واللفظ للبخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أرصده : أعده أو أحفظه •

 :فوائد احلديث
 . وجوه اخلري ويف حال حياة اإلنسان وصحتهاحلث ىلع اإلنفاق يف .1

 .وجوب وفاء ادلين وأنه مقدم ىلع صدقة اتلطوع .2

 .جواز استعمال "لو" عند تمين اخلري .3

 .، فقد اكن ينفق إنفاق من ال َيىش الفقر-صىل اهلل عليه وسلم-زهد انليب  .4

 املراجع:املصادر و

ه. منار القاري رشح خمترص صحيح  1430العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل : كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن 
ان، ابلخاري، املؤلف: محزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، عين بتصحيحه ونرشه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابلي

م. نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد  1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية اعم النرش:  -لطائف اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، ا -دمشق 
م، الطبعة الرابعة  1977 ـه 1397اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل : 

ه. رياض  1426صاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: م. رشح رياض ال1987 ـه 1407عرش 
م. صحيح  2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

بريوت. صحيح ابلخاري،  -احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  مسلم، املؤلف: مسلم بن

لو اكن يل ِمْثُل أحٍد ذهًبا، لرسين أن ال تمر يلعَّ 
ثالث يلاٍل وعندي منه يشٌء إال يشء أْرُصُدهُ 

يٍْن   ِِلَ
 

If I had gold equal to the mountain of 
Uhud, it would please me that I should have 
nothing left of it with me after the passage 
of three nights, except what I might retain 

to repay a debt. 

 :احلديث .1346
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

لو اكن يل ِمثُْل أحٍد ذهبًا، »قال:  -اهلل عليه وسلم
لرسين أن ال تمر يلعَّ ثالث يلاٍل وعندي منه يشٌء إال 

يٍْن يشء   «.أرُْصُدُه دِلَ

** 

1346. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "If I had gold equal to the mountain of 

Uhud, it would please me that I should have nothing left 

of it with me after the passage of three nights, except 

what I might retain to repay a debt". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

لو كنت أملك من املال مقدار جبل أحد من اذلهب 
، ولم أبق منه إال اخلالص ألنفقته لكه يف سبيل اهلل

اليشء اذلي أحتاج إيله يف قضاء احلقوق، وتسديد 
 .ادليون اليت يلعي 

** 

If I had a wealth of pure gold that is equal to the 

mountain of Uhud (in size or weight), I would spend all 

of it in the cause of Allah and would not keep anything 

thereof, expect what I need for fulfilling rights and 

repaying my debts. 
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نية املؤلف: حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل ابلخاري اجلعيف، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطا
 .ه1422مد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، بإضافة ترقيم حم

   (3850) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تعدل : تساوي •

 .بعوضة : صغار ابلق •

 :فوائد احلديث
بها اذلين أصبحت أكرب همهم ومبلغ عملهم .1  .هوان ادلنيا ىلع اهلل وسقوطها عنده وكذلك ُطالَّ

 .لدلار اآلخرة ومستنبتاً لألعمال الصاحلةقيمة ادلنيا بأن جتعل طريقاً  .2

لو اكنت اِلنيا تَعدل عند اهلل َجناح بَعوضة، ما 
  سىق اكفرا منها رشبة ماء

Were the worldly life worth a wing of a 
mosquito in the sight of Allah, He would 
not have given a disbeliever a drink of its 

water. 

 :احلديث .1347
قَاَل  -عن سهل بن سعد الساعدي ـريض اهلل عنه

لو اكنت ادلنيا »: -َصىلي اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-رَُسول اّللَّ 
تَعدل عند اهلل َجناح بَعوضة، ما َسََق اكفرا منها 

َبة ماء  «.رَشْ

** 

1347. Hadith: 

Sahl ibn Sa‘d As-Saa‘idi, may Allah be pleased with 

him, reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘Were the worldly life 

worth a wing of a mosquito in the sight of Allah, He 

would not have given a disbeliever a drink of its water"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف احلديث بيان َحَقارة ادلنيا عند اهلل وأنه ال قيمة 
هلا، ولو اكن هلا أدىن قيمة عند اهلل تعاىل ما سَق منها 
اكفًرا رشبة ماء، فضال عن تنعمه بها وتذلذه بطيباتها، 

اآلخرة، ذلا اكنت ادلنيا هينة عند اهلل تعاىل،  خبالف 
فإنها دار نعيم مقيم ألهل اإليمان خالصة هلم من 
دون الكفار، ذلا ينبيغ ىلع أهل اإليمان أن يدركوا 
حقيقة هذه ادلنيا وأن ال يركنوا إيلها، فإنها دار ممر ال 
دار قرار، فيأخذون منها ما يزتودن به آلخرتهم اليت 
 يه دار القرار. قال تعاىل: )وما أوتيتم من يشء فمتاع

احلياة ادلنيا وزينتها وما عند اهلل خري وأبَق أفال 
تعقلون، أفمن وعدناه وعًدا حسنًا فهو القيه كمن 
متعناه متاع احلياة ادلنيا ثم هو يوم القيامة من 

 .[61،  60املحرضين( ]القصص: 

** 

This Hadith indicates the insignificance of worldly life in 

the sight of Allah, and that it has no value. If it did have 

a value in Allah's sight, He would not have allowed a 

disbeliever to have a sip of water, let alone give him 

provisions and joyful pleasures. Worldly life is worthless 

in the sight of Allah, in contrast to the Hereafter, which 

is the eternal abode of bliss, prepared for the believers 

alone without the disbelievers. For this reason, 

believers should realize the reality of this worldly life 

and not attach themselves to it; it is a passage way and 

not the permanent residence. They should only take 

from this worldly life what will benefit them in the 

Hereafter. Allah says in the Qur’an: {And whatever 

thing you [people] have been given - it is [only for] the 

enjoyment of worldly life and its adornment. And what 

is with Allah is better and more lasting; so will you not 

use reason? Then is he whom We have promised a 

good promise which he will obtain like he for whom We 

provided enjoyment of worldly life [but] then he is, on 

the Day of Resurrection, among those brought [for 

punishment in Hell]?} [Al-Qasas: 60-61] 
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 .جواز رضب املثل تلقريب املعىن للسامع .3

 املراجع:املصادر و

الشيخ: سليم بن  -ه. بهجة انلاظرين  1430دار كنوز اشبيليا  ـ الطبعة األوىل :  -كنوز رياض الصاحلني أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار 
د . مصطىف سيعد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة  -وزي. نزهة املتقني دار ابن اجل -عيد اهلاليل 

املؤلف: حممد بن صالح بن حممد  -م. رشح رياض الصاحلني 1987 ـه1407م الطبعة الرابعة عرش  1977 ـه 1397الطبعة األوىل :  -الرسالة ، بريوت 
انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش  -ه.  رياض الصاحلني  د. ماهر بن ياسني الفحل  1426: دار الوطن للنرش، الرياض الطبعة: انلارش -العثيمني 

املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق  -مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري   -م. صحيح مسلم 2007 - ـه 1428بريوت الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، دمشق 
( 2، 1حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج -املؤلف: حممد بن عيىس الرتمذي، أبو عيىس  -بريوت. سنن الرتمذي -نلارش: دار إحياء الرتاث العريب ا

مرص  -ليب ( انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احل5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج
مصدر الكتاب: برنامج منظومة  -املؤلف: حممد نارص ادلين األبلاين -م. صحيح وضعيف سنن الرتمذي  1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية،  -

 -املنان  من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم -املجاين  -اتلحقيقات احلديثية 
 .م 2000- ـه1420الطبعة: األوىل -انلارش: مؤسسة الرسالة  -املحقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق  -املؤلف: عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي 

   (3695) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .رواه مسلم ديث:راوي احل

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

 :معاين املفردات
 .َقنََط : يَئَِس يَأَسا شديدا •

 املؤمن : هو من الزتم قول اللسان وعمل القلب وأعمال اجلوارح •

 :فوائد احلديث
 .عاىل، واألمل يف ثوابه ومغفرته ورضوانهاحلث ىلع اخلوف من عقاب اهلل ت .1

 .ال ينبيغ للعبد أن يركن لعمله ويغرت به وكذلك ال يرتك العمل أمال بسعة رمحة اهلل ومغفرته .2

لو يَعلُم املؤمُن ما عند اهلل من العقوبة، ما َطِمع 
ُر ما عند اهلل من ِِبَنَّته أحٌد، ولو يَعلُم الاكف

 الرمحة، ما َقَنط من َجنَّته أحد
 

If the believer knew what is with Allah of 
punishment, no one would hope to enter 

Paradise, and if the non-believer knew 
what is with Allah of mercy, no one would 

despair of entering Paradise. 

 :احلديث .1348
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-أيب هريرة  عن

لو يعلُم املؤمُن ما عند اهلل من »قال:  -اهلل عليه وسلم
العقوبة، ما َطِمع ِِبَنَِّتِه أحٌد، ولو يَعلُم الاكفُر ما عند 

 «.اهلل من الرَّمحة، ما َقَنَط من َجنَِّتِه أحدٌ 

** 

1348. Hadith: 

Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "If the believer knew what is with Allah 

of punishment, no one would hope to enter Paradise, 

and if the non-believer knew what is with Allah of mercy, 

no one would despair of entering Paradise". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

ف وحيذر وال يتواىن يف عمل فإن هذا سيجعله َيا
الصاحلات وال يتساهل يف الوقوع يف املحرمات خوفًا 

، ولو اقترص علمه ىلع العقوبة -تعاىل-من عقوبة اهلل 
ولم يعرف رمحة اهلل لاكن سببا يف قنوطه مع كونه 
مؤمنا، ويف املقابل لو علم الاكفر ما أعده اهلل من 

اهلل، ولو انلعيم واثلواب للمؤمنني لطمع يف رمحة 
اقترص علم املؤمن ىلع هذه الرمحة ملا قنط من رمحته، 

-لكن عليه أن جيمع بني الرجاء واخلوف، قال 
: )نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم، وأن -تعاىل

 .عذايب هو العذاب األيلم(

** 

The believer who is promised Paradise (in the Qur’an 

and Sunnah), if he had true knowledge of the 

punishment and torture that Allah has prepared for the 

people of disbelief and falsehood, he would not have 

any hope of entering Paradise; rather, his only hope 

would be to be saved from Hellfire, given what it 

contains of severe torture that human bodies cannot 

bear.  Contrary to that, if the disbeliever had true 

knowledge of the mercy of Allah, the Most Merciful and 

Most Generous, he would not despair of Allah's mercy; 

rather he would hope to enter Paradise because of 

what he knows about Allah's vast and extensive mercy 

and forgiveness. 
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 املراجع:املصادر و

ن، الشيخ: سليم بن عيد ه. بهجة انلاظري1430كنوز رياض الصاحلني، أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل، 
حممد أمني لطيف، مؤسسة  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن 

مني، انلارش: دار الوطن للنرش، م. رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثي1977 - ـه1397الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
بريوت، الطبعة  -ه.   رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 1426الرياض، الطبعة، 

اد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث م.  صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤ2007 - ـه1428األوىل، 
 .بريوت -العريب 

   (3908) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلو اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الشديد : القوي يف بدنه •

َعة : هو القوي اذلي يرصع انلاس •  الرصُّ

 :فوائد احلديث
 "فضيلة احللم، قال تعاىل "وإذا ما غضبوا هم يغفرون .1

 جماهدة انلفس عند الغضب أشد من جماهدة العدو .2

ة اجلاهيل إىل أخالق كريمة تبين شخصية مسلمة متمزية؛ فأشد انلاس قوة هو من ملك زمام نفسه وفطمها عن تغيري اإلسالم ملفهوم القو .3
 شهواتها

 وجوب االبتعاد عن الغضب؛ ملا فيه من األرضار اجلسمية وانلفسية واالجتماعية .4

 الغضب صفة برشية تنرصف بأمور منها َمْسك انلفس .5

 املراجع:املصادر و

ة 1428 1ح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف رش ه. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكي
مة.الطبعة: اخلاِمَسة،  م. بهجة 1987ه 1407م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  2003 - ـه 1423املكري

حممد انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
 .بريوت –ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (5351) الرقم املوحد:

َعة, إنما الشديد اذلي يملك  ليس الشديد بالُّصر
  نفسه عند الغضب

The strong man is not the one who can 
overpower others (in wrestling); rather, 
the strong man is the one who controls 

himself when he gets angry. 

 :احلديث .1349
ليس »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َعة, إنما الشديد اذلي يملك نفسه عند  الشديد بالرصُّ
 «.الغضب

** 

1349. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "The strong man is not the one who can 

overpower others (in wrestling); rather, the strong man 

is the one who controls himself when he gets angry". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

 .الشيطان

** 

True strength is not the strength of muscles and body. 

The strong person is not the one who always defeats 

strong people. Rather, a truly strong person is the one 

who overpowers himself when he is in a fit of rage, 

because this proves that he has the strength to exercise 

self-control and overcome the devil. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

14 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 العرض : املال، وهو بفتح العني والراء •

 :فوائد احلديث
 .حقيقة الغىنفيه بيان  .1

 .احلث ىلع الرضا بما قسمه اهلل تعاىل، وعدم احلرص ىلع االزدياد لغري حاجة واتلطلع ملا يف أيدي اآلخرين .2

 الغىن انلافع املمدوح هو غىن انلفس؛ ألنها إذا استغنت عما يف أيدي انلاس وقنعت بما قسمه اهلل هلا كفت عن املطامع، وحفزت صاحبها إىل .3
 .رم األخالقمعايل األمور وماك

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق  -صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.  -
ه. 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

، «كنوز رياض الصاحلني -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ديلل الفاحلني لطرق رياض  -ه. 1430الطبعة األوىل -حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،  -ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة  
 .ه1426الرياض، 

   (3852) الرقم املوحد:

ليس الِغىَن عن َكرَثة الَعَرض، ولكن الِغىَن غىن 
 .Richness is not the abundance of wealth  انلفس

Rather, true richness is self-sufficiency. 

 :احلديث .1350
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ة الَعَرض، ليس الِغىَن عن َكثَ »قال:  -عليه وسلم
 «.ولكن الِغىَن غىن انلفس

** 

1350. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Richness is not the abundance of 

wealth. Rather, true richness is self-sufficiency ."  

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن حقيقة الِغىن  -صىل اهلل عليه وسلم-بني انليب 
ليس بكثة املال، وإنما الِغىن احلقييق ِغىن انلفس، 
فإذا استغىن املرء بما أويت وقِنع به وريض ولم حيرص 

 . يلحَّ يف الطلب، اكن من أغىن انلاسىلع االزدياد وال

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, highlights that true richness is not in the 

abundance of wealth. Rather, it is self-sufficiency. So a 

person becomes the richest of people when he 

sufficiently relies on what he already possesses and is 

contented with it, without being keen to gain more or 

insisting on demanding more. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
الف ليس الِمْسِكني : املراد بهذا انليف ليس املحتاج املمدوح األحق بالصدقة، واملسكني أشد حاجة من الفقري؛ ألن املسكني ال يملك شيئا خب •

 .الفقري، فيملك نصابا غري تام يليب حاجته

ي َيتََعفَّ  • ِ  .ف : يرتك سؤال انلاس مع فقره وحاجتهاذلَّ

 .وال ُيْفَطُن بِِه : ال ُيْعلَم، وال يُتَنَبه هل •

 .يُغِنيه : يكفيه عن سؤال الغري •

 :فوائد احلديث
 .ذم املسألة .1

 ."احلض ىلع اتلعفف، قال تعاىل مادحا أهل اتلعفف: "حيسبهم اجلاهل أغنياء من اتلعفف .2

ة، والرىِض بما قسم اهللالَمْسَكنة صفة تُمدح إذا الَزَمتها  .3 ة عن السؤال، والصرب ىلع الِشدَّ  .الِعفَّ

 .مدح احلياء يف لك األحوال واألحيان، وأنه ال يأيت إال خبري .4

 .استحباب اتلَحِريي لِوضع الصدقة فيمن صفته اتلعفُّف دون اإلحلاح أو اتلعريف .5

ق ولو باليِسري: اكتلَّمرة أو اللُّقمة؛ فإنَّها وِ  .6  .قاية من انلارجواز اتلصدُّ

 ليس املسكني اذلي ترده اتلمرة واتلمرتان، وال
  اللقمة واللقمتان إنما املسكني اذلي يتعفف

The needy is not the one who can be turned 
away with a date-fruit or two, or a morsel 

or two. But, the needy is the one who 
abstains from begging. 

 :احلديث .1351
نَّ رُسوَل اّللَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َ
َصىلي -أ

ُه »قَاَل:  -هلُل َعلَيِْه وَسلَّما ي تَُردُّ ِ لَيَس الِمْسِكني اذلَّ
َما  اتلَّْمَرة واتلَّْمَرتَان، َوال اللُّْقَمُة واللُّْقَمتَان، ِإنَّ

ف ي َيتََعفَّ ِ  «.الِمْسِكني اذلَّ

** 

1351. Hadith: 

Abu Hurayra, may Allah be pleased with him, reported: 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "The needy is not the one 

who can be turned away with a date-fruit or two, or a 

morsel or two. But, the needy is the one who abstains 

from begging”.. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يُوضح هذا احلديث حقيقة املسكنة، وأن املسكني 
املمدوح من املساكني األحق بالصدقة واألحوج بها 

 -صىل اهلل عليه وسلم-هو املتعفف، وإنما نىف 
املسكنة عن السائل الطوَّاف؛ ألنه تأتيه الكفاية، 

دوم احلاجة وقد تأتيه الزاكة فزتول خصاصته، وإنما ت
 .فيمن ال يسأل وال يعطف عليه فيعطى

** 

This Hadith clarifies the true meaning of poverty and 

informs that a praiseworthy needy who deserves 

charity more, is the one who abstains from begging. 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, did not consider the one who goes around and 

begs, a real needy person, because he takes what 

suffices him and may receive Zakah, ending his 

poverty. However, the need of someone who does not 

beg continues because he does not receive things 

through begging and asking people. 
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 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، اعتىن بها: 4ني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، طه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحل1423عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة 1428الريان، بريوت،  ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار4رياض الصاحلني، ط

، دار طوق 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
يح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، ه. صح1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3141) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

17 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت

 .احلديث األول رواه أبو داود والرتمذي لكنه عند أيب داود خمترًصا. واحلديث اثلاين رواه الرتمذي وأمحد :راوي احلديث

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
رَْداء    -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ول أو فعلالفاحش : هو اذلي يأيت اليسء من ق •

 .ابلذيء : ابلذاءة: قبح الالكم وبذاءة اللسان، والسفه والفحش  وإن اكن صادقًا •

 .الطعان : كثري السب والعيب للناس •

ان وال اللعَّان وال الفاحش  عَّ ليس املؤمن بالطَّ
  وال ابلذيء

A believer is neither a slanderer or an 
invoker of curse, nor is he indecent or 

foulmouthed. 

 :احلديث .1352
ما من يشء »احلديث األول: عن ابن مسعود مرفواًع: 

يف املزيان أْثَقُل ِمْن ُحْسِن اخْلُلُِق. وإن اهلل ُيبِْغض 
احلديث اثلاين: عن أيب ادلرداء «. الفاحش ابَلِذيء

ان، وال ليس املؤمن بِ »مرفواًع:  ان، وال اللَّعَّ عَّ الطَّ
 «.الفاحش، وال ابَلِذيء

** 

1352. Hadith: 

Ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "There is nothing heavier on the scale 

than good manners. Indeed, Allah detests the one who 

is indecent and foulmouthed."  Abu ad-Dardaa, may 

Allah be pleased with him, reported that the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said: "A 

believer is neither a slanderer or an invoker of curse, 

nor is he indecent or foulmouthed". 

احلديث األول: صحيح احلديث   :درجة احلديث
 .اثلاين: صحيح

** 

 Hadith Grade: 

احلديث األول: يف احلديث فضيلة حسن اخللق، وهو 
كف األذى، وبذل انلدى، وطالقة الوجه، وأنه ليس 
هناك يف  األعمال أعظم ثقاًل يف مزيان العبد يوم 

يبغض من اكن بهذا  -تعاىل-أن اهلل القيامة. و
الوصف اليسء، وهو أن يكون فاحش القول بذيء 
الالكم . احلديث اثلاين: فيه أنه ليس من صفات 
املؤمن الاكمل اإليمان أن يكون كثري القدح 
والعيب والوقوع يف أعراض انلاس، وليس من 
صفاته أن يكون كثري الشتم واللعن، فال يكون 

اس بأنسابهم أو بأعراضهم أو طعانا يطعن يف انل
بشلكهم وهيئاتهم أو بآماهلم؛ بل إن قوة إيمانه حتمله 

 .ىلع اتلحيل بماكرم األخالق، وابلعد عن سيئها

** 

The first Hadith encourages good manners, such as 

refraining from harming others while lending them 

support and a cheerful face. These deeds are the 

heaviest on one's scale on the Day of Resurrection. 

Also, Allah Almighty hates the person who is indecent 

and foulmouthed.   The second Hadith states that a 

perfect believer does not find fault with others or 

disparages them, nor does he insult or curse them 

frequently. He does not defame their lineage or honor, 

nor does he criticize their appearances and hopes. 

Instead, strong faith impels one to adopt noble manners 

and avoid bad ones. 
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 .اللعان : كثري اللعن للناس •

 .ليس املؤمن : أي الاكمل يف اإليمان •

 :فوائد احلديث
 .إثبات املزيان احلقييق يوم القيامة، اذلي توزن به أعمال العباد .1

 .يبغض الفاحش يف قوهل -تعاىل-أن اهلل  .2

 .انليه عن هذه اخلصال القبيحة، وأنها ليست من صفات املؤمن الاكمل اإليمان .3

نه يورث لصاحبه حمبة اهلل، وحمبة عباده، وأعظم ما يوزن يوم القيامة .4
َ
 .فضيلة حسن اخللق؛ أل

 املراجع:املصادر و

 ،1 ـج) شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق-الرتمذي سنن. بريوت –انلارش: املكتبة العرصية، صيدا -ميداملحقق: حممد حميي ادلين عبد احل-سنن أيب داود
 - احلليب ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ،(5 ،4 ـج) الرشيف األزهر يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم( 3 ـج) ابلايق عبد فؤاد وحممد( 2

اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد  -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط  1975 - ـه 1395مرص، الطبعة: اثلانية، 
م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة  2001 - ـه 1421املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

. بهجة انلاظرين 1428. منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 1423طبعة اخلامسة، األسدي، مكة، ال
ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، الطبعة األوىل، 1415رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 

ه. رياض الصاحلني للنووي، الطبعة األوىل، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن  1423قيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، حت
اجلامع الصغري م. صحيح 1987ه 1407ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  1428كثري، دمشق، بريوت، 

 .ه1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3وزيادته، لألبلاين، ط
   (5371) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عثمان بن عفان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ليس البن آدم حق : أي ما يستحقه اإلنسان الحتياجه إيله يف االتقاء من احلري والربد وسرت بدنه وسد جوعته •

 .اخلصال : مجع َخصلة, ويه الصفة املتأصلة يف انلفس •

 .يواري : يسرت •

 .االكتفاء بالرضوريعورته : اتلعبري بمواراة العورة مبالغة يف  •

ول: اجِللْف : اخلزب ليس معه إِدام, وقيل: غليظ اخلزب، نقل انلووي عقب احلديث قول الرتمذي: )سمعت أبا داود سليمان بن سالم ابَلليخ، يق •
ه هنا واعء اخلزب، اكجلَواِلق واخلُْرِج، سمعت انلَّرض بن ُشميل، يقول: اجِللُف: اخلزب ليس معه إِدام، وقال غريه: هو َغليُظ اخلزب، وقال اهلروي: املراد ب

 .واهلل أعلم(، واجلوالق واخلرج أواين

 :فوائد احلديث
 .الزهد يف ادلنيا واالقتصار ىلع حد الكفاف .1

 .بيان حرص اإلنسان ىلع املال .2

 .بيان أن ما حيرص عليه اإلنسان من حظوظ ادلنيا فاٍن, وما يقدمه لألخرة باقٍ  .3

 .يف واإلثباتأن من أسايلب ادلعوة: انل .4

ليس البن آدم حقٌّ يف ِسَوى هذه اخلِصال: بيٌت 
  يسكُنه، وثوٌب يُواري َعْورتَه، وِجلُْف اخلزُبِ واملاء

The son of Adam has no right to anything 
but these things: A house in which he lives, 
a garment which covers his `Awrah (must-

cover body parts), and bread and water. 

 :احلديث .1353
-: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن عفان 

ليس البن آدم حقٌّ يف »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ِسَوى هذه اخِلصال: بيٌت يسكنُه، وثوٌب يُواري 

 «.، وِجلُْف اخلزُِب واملاءَعْورتَه

** 

1353. Hadith: 

`Uthmaan ibn `Affaan, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "The son of Adam has no 

right to anything but these things: A house in which he 

lives, a garment which covers his `Awrah (must-cover 

body parts), and bread and water”. 

 .ضعيف  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

حث للمسلم  -مع مالحظة ضعفه-يف هذا احلديث 
يا من ىلع االقتصار ىلع حد الكفاية يف هذه احلياة ادلن

بيت يسكنه وخزب وماء يسدان جوعته, وثوب يسرت 
ما حيتاج إىل سرت جسمه وكمال مظهره, وما سوى 
ذلك فهو من حظوظ انلفس ال من حقوقها. وهذا 
حث لإلنسان ىلع عدم االنشغال الزائد باملال اذلي 

-يمكن أن يكون سببًا يف صده عن عبادة اهلل 
 .-تعاىل

** 

This Hadith, albeit weak, encourages Muslims to 

confine themselves to the sufficiency level in terms of 

housing, eating, and clothing. One needs a house to 

live in, bread and water to satisfy  his hunger, and a 

garment to cover what needs to be covered of his body. 

Anything else is among the pleasures, not the rights. 

This encourages people not to get too distracted by 

money, for this may impede their worship of Allah, the 

Almighty. 
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 املراجع:املصادر و

ية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلان -
رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح  -ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -ه.    1395

ديلل  -ه.  1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  -ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 الرابعة،: الطبعة, بلنان –نلارش: دار املعرفة, بريوت الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, حممد يلع بن حممد ابلكري, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, ا

بن عبد اهلل آل محد, دار العاصمة للنرش واتلوزيع،  العزيز عبد. د: املحقق, انلجدي العزيز عبد بن فيصل, الصاحلني رياض تطريز -. م2004 - ـه1425
حلني, مصطىف سعيد اخلن، مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، نزهة املتقني رشح رياض الصا -م. 2002 - ـه1423الرياض, الطبعة: األوىل، 

اية يف غريب احلديث واألثر، جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن انله -. 14: الطبعة, م1987 –ه 1407حممد أمني لطيف, مؤسسة الرسالة, سنة النرش: 
رياض الصاحلني، أبو زكريا حميي  -حممود حممد الطنايح.  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -حممد ابن األثري، املكتبة العلمية 

جامعة األنبار، انلارش: دار  -لكية العلوم اإلسالمية  -ادلين حيىي بن رشف انلووي، تعليق وحتقيق: ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس قسم احلديث 
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، -م. 2007 - ـه1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

 .م1992 - ـه1412اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -حممد نارص ادلين، دار النرش: دار املعارف، الرياض 
   (3191) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

مكث يف بدله ليس من عبد يقع يف الطاعون في
صابرا حمتسبا يعلم أنه اليصيبه إال ما كتب اهلل 

 هل إال اكن هل مثل أجر الشهيد
 

Anyone in an area afflicted with plague who 
stays therein patiently hoping for Allah's 

reward and believing that nothing will 
befall him except what Allah has written for 

him will get a reward similar to that of a 
martyr. 

 :احلديث .1354
لَت رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
نَّها َسأ

َ
-أ

نَّه اَكن  -صىل اهلل عليه وسلم
َ
خرَبَها أ

َ
اُعون، فَأ عن الطَّ

َعَذابًا يَبَعثُه اهلل تعاىل ىلع من يشاء، فََجَعلَه اهلل تعاىل 
اُعون رمَحة للمؤمنني، فل يس من عبٍد يقع يف الطَّ

نَيه اليُِصيبُه ِإالَّ 
َ
ه َصابًِرا حُمتَِسًبا يعلَم أ َفيَمُكث يِف بدََلِ

هيِد.  َما كتَب اهلل هل إال اكن هل ِمثُل أجِر الشَّ

** 

1354. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

she asked the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, about the plague. He told 

her that it was a torment that Allah would send upon 

whom He willed. Then Allah made it a mercy for the 

believers, so anyone in an area afflicted with plague 

who stays therein patiently hoping for Allah's reward 

and believing that nothing will befall him except what 

Allah has written for him will get a reward similar to that 

of a martyr. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنها سألت رسول  -ريض اهلل عنها-يف حديث اعئشة 
عن الطاعون، فأخربها  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

أن الطاعون عذاب يرسله اهلل سبحانه وتعاىل ىلع 
لطاعون معيناً أم اكن من يشاء من عباده. وسواء اكن ا

وباء اعما مثل الكولريا وغريها؛ فإن هذا الطاعون 
عذاب أرسله اهلل عز وجل، ولكنه رمحة للمؤمن إذا 
نزل بأرضه وبيق فيها صابراً حمتسباً، يعلم أنه ال 
يصيبه إال ما كتب اهلل هل، فإن اهلل تعاىل يكتب هل 
 مثل أجر الشهيد، وهلذا جاء يف احلديث الصحيح عن

أنه قال: قال  -ريض اهلل عنه-عبد الرمحن بن عوف 
: "إذا سمعتم به -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال 
خترجوا فراراً منه". إذا وقع الطاعون بأرض فإننا ال 
نقدم عليها؛ أِلنَّ اإلقدام عليها إلقاء بانلفس إىل 

ه إذا وقع يف أرض فإِنَّنا ال خنرج منها اتلهلكة، ولكن
فراراً منه، ألنك مهما فررت من قدر اهلل إذا نزل 
باألرض فإن هذا الفرار لن يغين عنك من اهلل شيئاً؛ 
ألنه ال مفر من قضاء اهلل إال إىل اهلل. وأما رس نيل 
درجة الشهداء للصابر املحتسب ىلع الطاعون: هو 

يف أرضه فإن احلياة  أن اإلنسان إذا نزل الطاعون

** 

`A'ishah asked the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, about the plague, so he 

informed her that the plague was a torment that Allah, 

the Exalted, sends upon those He willed of His slaves.  

Whether it is plague itself or any similar epidemic, such 

as cholera, this plague is a torment that Allah sends 

down. However, the plague is mercy for the believer if 

it broke out where he resides and he stayed there, 

patiently seeking Allah’s reward and knowing that 

nothing would harm him except what Allah had decreed 

for him. If he does so, Allah gives him the reward of a 

martyr. Therefore, in a Sahih/Authentic Hadith reported 

by `Abdur-Rahman ibn `Awf, may Allah be pleased with 

him, the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, said: "If you know that a plague is in a land, 

do not go there; and if it occurs in a land where you are, 

do not run from it." So if the plague occurs in a place, 

one must not go to that place, because going there 

means exposing oneself to destruction. However, if the 

plague occurs in a place where one is already in, then 

he must not leave the place. Escaping will not save a 

person from his destiny; there is no escape from the 

decree of Allah except to the decree of Allah.  Why the 

martyr's reward? It is because life is so precious, and 

the outbreak of a plague urges a person to run for his 

life. So, if he stays with patience, seeking reward from 

Allah, and believing that nothing will befall him except 

what Allah had decreed for him, and then he dies of the 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية اتلصنيف:

 .ريرواه ابلخا راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
قيل: الطاعون : مرض وبايئ رسيع االنتشار، وقيل: بث مؤلم َيرج اغبلا يف اآلباط، مع حرارة شديدة واسوداد ما حوهل وخفقان القلب واليقء، و •

 .ألرض فيصيب أهلها ويموت انلاس منهإنه لك وباء اعم حيل با

 .ىلع من يشاء : أي من اكفر أو اعص بارتكاب الكبرية، أو إرصارا ىلع صغرية •

 .-تعاىل-حمتََسبًا : راجيا لألجر واثلواب من اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .أصل الطاعون عذاب ورجز ىلع األمم السابقة .1

ها اهلل م .2  .ن خري فقد جعل اهلل ما اكن عذاباً لغريها رمحة بهارمحة اهلل بهذه األمة اإلسالمية وما خصَّ

 .األجر ىلع ما يصيب العبد من هم وحزن وغم وأذى خاص بأهل اإليمان دون غريهم .3

 .ال يقترص أجر الشهيد ىلع من مات يف احلرب، وإنما يشمل أناسا كثريين .4

 .من مات بالطاعون صابرا حمتسبا اكن هل أجر الشهيد .5

هم اإلسالم يف زمرة الشهداء ال يعاملون معاملة شهيد  -بسبب مرض يف ابلطن-ونا من مات مطعونا أو مبط .6 أو غريقا أو انلفساء ممن عدَّ
 .احلرب بل هلم أجر الشهداء

 .إذا وقع الطاعون بأرض والعبد فيها، فال جيوز هل اخلروج منها، بل عليه أن يبَق فيها حمتسبا راضيا بأمر اهلل وقدره .7

 ."ارصة األمراض اخلبيثة واملعدية وعدم انتشارها، وهذا هو مبدأ "احلَجر الصيححرص اإلسالم ىلع حم .8

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: عصام هادي، وزارة 4ه. رياض الصاحلني، ط1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
ه. 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428ار الريان، بريوت، األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، د

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم 1407، مؤسسة الرسالة، 14، ملجموعة من ابلاحثني، طنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني

 .ه1418الطبعة األوىل  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
   (3161) الرقم املوحد:

اغيلة عنده، سوف يهرب، َياف من الطاعون، فإذا 
صرب وبيق واحتسب األجر وعلم أنه لن يصيبه إال ما 
كتب اهلل هل، ثم مات به، فإنه يكتب هل مثل أجر 

 .-عز وجل-الشهيد، وهذا من نعمة اهلل 

plague, he will get the same reward of a martyr as a 

favor from Allah in return for his patience and good 

expectation of Allah. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايص اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
، واملقتول: هابيل، ابِن آَدَم : ابن آدم املذكور: هو قاتل أخيه، وهما املذكوران يف قوهل تعاىل: "واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق". قيل: إن اسمه قابيل •

 .ولكنه لم يرد بأسانيد صحيحة

 .كفل : الِكفل انلصيب •

 .ول من فعلهسن القتل : أ •

 :فوائد احلديث
 .حرمة القتل بغري احلق .1

 .الرتغيب يف املحافظة ىلع األنفس .2

 .الرتهيب من سن السنة السيئة .3

 .أن من اكن قدوة يف الرش اكن هل مثل أوزار من اقتدى به، ومن اكن قدوة يف اخلري اكن هل مثل أجور من اقتدى به .4

 .الرتهيب من ادلعوة إىل الرش بالقول أو الفعل .5

ليس من نفٍس تقتل ظلًما إال اكن لَع ابن آدم 
األول كِْفٌل من دمها؛ ألنه اكن أول من سن 

 القتل
 

No soul kills wrongfully without the first 
son of Adam taking guilt for its blood 

because he was the first to institute the 
practice of murder. 

 :احلديث .1355
مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

ل ليس ِمْن َنْفٍس ُتْقتَُل ُظلماً ِإالَّ اَكن ىلع ابِن آ» وَّ
َ
َدمَ األ

ل َمن َسنَّ الَقتَْل  نَّه اكن أوَّ
َ
 «.ِكْفٌل ِمن دِمَها؛ أِل

** 

1355. Hadith: 

‘Abdullaah ibn Mas‘ood , may Allah be pleased with 

him, reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "No soul kills wrongfully 

without the first son of Adam taking guilt for its blood 

because he was the first to institute the practice of 

murder". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ل أحد ابين آدم تَِبَعات  حييك هذا احلديث سبب حَتمُّ
م اء اليت تُهَدر بعده، قيل: إن اسم القاتل قابيل، ادلل

واملقتول: هابيل، ولكنه لم يرد بأسانيد صحيحة، 
وقابيل قتل أخاه هابيل حسدا هل، فهما أول قاتل 
ل قابيل نصيبًا من إثم  ومقتول من ودل آدم؛ فيتحمَّ
ادلماء اليت تسفك من بعده؛ ألنه اكن أول من سنَّ 

 .بعده ُمقتٍد بهالقتل؛ ألنَّ لك من فعله 

** 

This Hadith reports the reason why the first son of 

Adam will share a part of the guilt or responsibility of all 

the blood that is spilled subsequent to him. The name 

of the killer is said to be Qabil and the victim Habil, but 

this was not reported with an authentic chain of 

transmission. Qabil killed his brother Habil out of envy 

towards him. They are the first killer and victim among 

the children of Adam, so Qabil is responsible for part of 

the sin of all the blood that is spilled after him because 

he was the first to commit murder, and everyone who 

murders after him has followed his example regardless 

of the means that they use. 
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 املراجع:املصادر و

طبعة: تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، ال
شيحا، دار املعرفة، بريوت، م.  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون 2002ه، 1423األوىل 

ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1425الطبعة: الرابعة 
ه. 1430بيليا، الرياض، الطبعة: األوىل ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إش1428الطبعة: األوىل 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423بريوت، الطبعة: 
   (3445) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اص عبد اهلل بن َعْمِرو بن الع اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لَيَس ِمنَّا : أي ليس من أهل سنتنا وهدينا •

 .َمْن لَْم يَرَْحم َصِغرَينَا : أي: الصغري من املسلمني بأن يشفق عليه ويرمحه وحيسن إيله ويالعبه •

 .عظيم واإلجالل واالحرتامَوَيْعَرف رَشََف َكبرِينا : أي: بما يستحقه من اتل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب الرمحة بصغار املسلمني وذلك بالشفقة عليهم واإلحسان هلم .1

 .استحباب تعظيم الكبار وإجالهلم وتبجيلهم .2

 .الوعيد ملن ال يرحم الصغري، وال جيل الكبري، وذوي القدر .3

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1اليل، طبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهل
، رشكة مكتبة 2ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  وآخرون، ط1423عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

،  اعتىن بها: خليل مأمون 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1395ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ، مرص، 
ه. سنن أيب داود 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425شيحا، دار املعرفة، بريوت، 

، كنوز 1يد، املكتبة العرصية، بريوت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلم
ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن 1430إشبيليا، الرياض، 

ليس منا من لم يرحم صغرينا، ويعرف رشف 
  كبرينا

He does not belong to us who does not 
show mercy to our young and honor our 

old. 

 :احلديث .1356
 -ريض اهلل عنهما-اص عن عبد اهلل بن عمرو بن الع

ليس منا من لم يَرحْم صغرينا، وَيعرْف »مرفواعً: 
 «.رَشََف كبرينا

** 

1356. Hadith: 

`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased 

with both of them, reported that the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: "He 

does not belong to us who does not show mercy to our 

young and honor our old". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ليس من املسلمني املتمسكني بالسنة املالزمني هلا 
من ال يرحم الصغري من املسلمني فيشفق عليه 

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

 .من اإلسالم

** 

A Muslim is not compliant with the Sunnah of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

if he is not merciful to the younger members of the 

community by treating them with compassion and 

jolliness. The same is true if he does not treat the older 

members of the community with due respect and 

veneration. The expression "he does not belong to us" 

is intended as a warning and threat, not that such 

conduct actually takes the person out of the fold of 

Islam. 
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ه. صحيح اجلامع الصغري 1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1421ة، ، مؤسسة الرسال1الرتيك، ط
 .وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم

   (3083) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ن صخر ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن ب اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ترتيب ابلدء بالسالم ىلع الوجه املرشوح. .1
 .هذا الرتتيب مستحب، وليس بالزم .2

 .، راكبا أو غريهاحلديث خاص باتلاليق يف الطريق وُنوه، أما حينما يقدم عليه فإن القادم يسلم مطلقا صغريا اكن أو كبريا، قليال أو كثريا .3

 .مرااعة منازل انلاس ومراتبهم .4

 املراجع:املصادر و

ه. 1422صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق, ط 
بدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد ع

مة، 2009 - 1430املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش، الطبعة األوىل  ة املكري م. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكي
 .م 2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمَسة، 

   (5352) رقم املوحد:ال

ليسلم الصغري لَع الكبري، واملار لَع القاعد، 
  والقليل لَع الكثري

The young should greet the old, the passer-
by should greet the one who is sitting, and 
the small group of people should greet the 

larger one. 

 :احلديث .1357
مرفواعً: "ِليَُسللِم  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

الصغرُي ىلع الكبرِي، واملارُّ ىلع القاعِد، والقليُل ىلع 
 واية: "والراكُب ىلع املايش".الكثرِي" ويف ر

** 

1357. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "The young should greet the old, the 

passer-by should greet the one who is sitting, and the 

small group of people should greet the larger one."  

Another narration adds: "and the one who is riding 

should greet the one who is walking". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ندوب يف حق ابَلداءة احلديث يفيد الرتتيب امل
بالسالم، فذكر أربعة أنواع فيها: األول: أن الصغري 
يسلم ىلع الكبري؛ احرتاما هل. اثلاين: أن املايش ينبيغ 
هل ابلدء بالسالم ىلع القاعد؛ ألنه بمزنلة القادم 
عليه. اثلالث: أن العدد الكثري هو صاحب احلق ىلع 

ري. الرابع: القليل، فاألفضل أن يسلم القليل ىلع الكث
أن الراكب هل مزية بفضل الركوب، فاكن ابَلْدُء 

 .بالسالم من أداء شكر اهلل ىلع نعمته عليه

** 

This Hadith explains the recommended order of who 

should start with greeting the other. It mentioned four 

types: 1. The younger person greets the older one out 

of respect for him. 2. The walking person should start 

with greeting the sitting person because he is like the 

one coming to him. 3. The larger group takes 

precedence over the smaller group, so it is better that 

the smaller group greets the larger one first. 4. The one 

who is riding is favored with the blessing of having 

something to ride, so his starting with greeting the one 

walking is kind of showing gratitude to Allah for His 

favor. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل صلة األرحام اتلصنيف:

ُهْم الَْملَّ ، وال  لنئ كنت كما قلت، فكأنما تُِسفر
يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت لَع 

 ذلك
 

If you are as you say, then it is as if you are 
feeding them hot ashes, and you will have a 
supporter against them from Allah as long 

as you continue to do so. 

 :احلديث .1358
أن رجال قال: يا  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

رسول اهلل، إن يل قَرابَة أِصلهم ويقطعوين، وأحسن 
، فقال:  ، وأْحلَُم عنهم وجيهلون يلعَّ إيلهم ويُسيئُون إيلَّ

، وال يزال » ُهْم الَْملَّ لنئ كنت كما قلت، فكأنما تُِسفُّ
 «.يهم ما دمت ىلع ذلكمعك من اهلل ظهري عل

** 

1358. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that a man said: "O Messenger of Allah, I have relatives 

with whom I try to keep the ties of kinship, but they 

sever them with me; and I treat them kindly, but they 

treat me badly. I am gentle with them, but they are 

rough with me." The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, replied: "If you are as you say, 

then it is as if you are feeding them hot ashes, and you 

will have a supporter against them from Allah as long 

as you continue to do so". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ث أبو هريرة  أنَّ رجال قال للنيب  -ريض اهلل عنه-حدَّ
:  "إن يل قرابة أصلهم -صىل اهلل عليه وسلم-

ويقطعوين، وأحسن إيلهم ويسيئون إىل، وأحلم 
أصنع؟ فقال انليب  عليهم وجيهلون يلع"، يعين: فماذا

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

رجل تلقمهم إياه يف أفواههم، وهو كناية عن أن هذا ال
منترص عليهم. وليس الواصل لرمحه من يكافئ من 
وصله، ولكن الواصل حقيقة هو اذلي إذا قطعت 
رمحه وصلها، هذا هو الواصل حقا، فعىل اإلنسان أن 
يصرب وحيتسب ىلع أذية أقاربه وجريانه وأصحابه 
وغريهم، فال يزال هل من اهلل ظهري عليهم، وهو الرابح، 

وإياكم ملا فيه اخلري وهم اخلارسون، وفقنا اهلل 
 .والصالح يف ادلنيا واآلخرة

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that a man said to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, that he had relatives with whom 

he tried to maintain close ties while they would sever 

the ties with him, and whom he treated well while they 

treated him badly, and they would behave ignorantly 

and foolishly toward him, but he ignored their actions. 

The Prophet replied that if he was as he said he was 

then, it was as if he was repaying them justly by 

throwing hot ashes into their mouths, and that a 

supporter from Allah would always be with him as long 

as he kept doing as mentioned. In other words, Allah 

would grant him victory over them, even if it would only 

occur in the future. Feeding them hot ashes is a 

metaphor indicating his victory over them.  The person 

who truly upholds the ties of kinship with his kin is not 

the one who repays their kindness with like kindness, 

but it is the one who continues to maintain ties with 

them even when they cut him off and act in a bad way. 

Such a person is truly the upholder of the ties of kinship. 

One has to be patient and expect reward from Allah for 

bearing the harm of his relatives, neighbors, friends, 

and any others. This person will continue to receive 

support from Allah against them and ultimately be the 

winner while they are the losers. [Sharh Riyaadh as-

Saaliheen by Sheikh Ibn ‘Uthaymeen, vol. 3: pp. 613-

614] 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .وأصفح ، واحللم : األناةأحلم : أصرب  •

 .جيهلون يلع : يسيئون إيل •

 . تسفهم : تطعمهم •

 .املل : الرماد احلار، وهو تشبيه ملا يلحقهم من اإلثم بما يلحق آكل الرماد احلار من األلم •

 .ظهري : نارص ومعني •

 :فوائد احلديث
) ادفع باليت يه أحسن فإذا اذلي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم مقابلة اإلساءة باإلحسان مظنة رجوع  امليسء إىل احلق ، كما قال تعاىل :  .1

 [34(] فصلت: 
 .ما اعقبت من عصا اهلل فيك بمثل أن تطيع اهلل فيه .2

 .امتثال أمر اهلل سبب عون اهلل للعبد املؤمن .3

 قطيعة الرحم ألم وعذاب يف ادلنيا ، وإثم وشدة حساب يف اآلخرة .4

 .له الصالح، وال يقطعه أذى انلاس وقطيعتهم عن اعدته الطيبةينبيغ ىلع املسلم أن حيتسب يف عم .5

 املراجع:املصادر و

ه.  بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد 1430كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل: 
صطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، اهلاليل، دار ابن اجلوزي.    نزهة املتقني، د. م

ه. رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1397بريوت، الطبعة األوىل: 
م.  2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل،  -اسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ي1426

 .بريوت - صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب
   (3863) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:

 .مسلم. الرواية اثلاثلة: متفق عليها الرواية األوىل: رواها مسلم. الرواية اثلانية: رواها راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يتقلب : يتحول فيها من ماكن آلخر يتنعم بمالذها •

 .يف شجرة : بسبب شجرة •

 .هر منهقطعها من ظهر الطريق : أي: عن الطريق، أو ما ظ •

ِزيلَنَّ  •
ُ
ُنني : أل

ُ
 .أل

 ال يؤذيهم : أي: إرادة أال يؤذيهم •

 .فشكر اهلل هل : قبل عمله ذلك، وأثىن عليه •

َمَرَّ رَُجٌل بُِغْصِن َشَجَرٍة لََعَ َظْهِر َطِريٍق، فقاَل: 
َُنِّنَيَّ َهَذا َعِن املسلمنَي اَل يُْؤِذيِهْم، 

ُ
واهللِ أل

ْدِخَل اجَلنَّةَ 
ُ
 فَأ

 

A man passed by a branch of a tree on a 
road, so he said: "By Allah, I will move this 
away from (the path of) Muslims so that it 

would not harm them." So he was admitted 
to Paradise. 

 :احلديث .1359
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

لقد رأيت رجال َيتََقلَُّب يف اجلنة »قال:  -عليه وسلم
يف شجرة قطعها من ظهر الطريق اكنت تؤذي 

ن شجرة ىلع مر رجل بغص»ويف رواية: «.  املسلمني
َُنلنَيَّ هذا عن املسلمني ال 

ُ
ظهر طريق، فقال: واهلل أل

ْدِخَل اجلنة
ُ
بينما رجل يميش »ويف رواية: «.  يؤذيهم، فَأ

َرُه فشكر  بطريق وجد غصن شوك ىلع الطريق فأخَّ
 «.اهلل هل، فغفر هلُ 

** 

1359. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "I saw a man enjoying himself in 

Paradise for cutting a tree that was in the middle of the 

road and harming Muslims.'' Another narration reads: 

"A man passed by a branch of a tree lying in the middle 

of a road, so he said: 'By Allah, I will move this away 

from (the path of) Muslims so that it would not harm 

them.' So he was admitted to Paradise.'' A third 

narration reads: "While a man was walking on a road, 

he saw a thorny branch on the road and he removed it, 

so Allah was thankful to him so He granted him 

forgiveness''. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

رجاًل يف اجلنة  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى انليب 
يتنقل فيها بسبب شجرة قطعها اكنت تؤذي 

سلمني. ومن روايات احلديث: دخل رجل اجلنة امل
وغفر اهلل هل بسبب غصن أزاهل عن طريق املسلمني، 
سواء اكن هذا الغصن من فوق، يؤذيهم من عند 
رؤوسهم، أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم؛ أبعده 

 .وُناه، فشكر اهلل هل ذلك، وأدخله اجلنة

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, saw a man moving around in Paradise because of 

cutting a tree that was harming Muslims.  Another 

narration of the Hadith says that a man was admitted to 

Paradise and Allah granted him forgiveness because of 

a branch that he removed from the path of Muslims, 

whether the branch was dangling from a tree and 

harming their heads or lying on the road and harming 

their legs. He removed it away from their path, so Allah 

was thankful to him for doing that and He admitted him 

into Paradise. 
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 :فوائد احلديث
 .فضل إزالة ما يؤذي انلاس يف مرورهم من الطريق، واحلث ىلع فعل لك ما ينفع املسلمني ويبعد عنهم الرضر .1

 .مة العامةاإلسالم دين انلظافة ومحاية ابليئة والسال .2

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. -
بهجة انلاظرين رشح رياض -ه. 1426ة: رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبع-م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد -الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. 
 .بريوت –اث العريب صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرت-ه. 1422ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (6469) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباس اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .إزاري : اإلزار: ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن •

 .اسرتخاء : انبساط •

 .أحتراها : أقصدها •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-، ومزيد اعتنائه بالسنة، ومالزمته اتلأيس برسول اهلل -ريض اهلل عنهما-فضل عبد اهلل بن عمر  .1

 -صىل اهلل عليه وسلم-َمَرْرُت لَع رسوِل اهللِ 
ويف إَِزارِي اْسرِتَْخاٌء، فقال: يا عبَد اهللِ، اْرَفْع 
إَِزاَرَك، فََرَفْعُتُه ثم قال: زِْد، فَزِْدُت، فما زِلُْت 

ََتَرَّاَها َبْعُد، فقال بعُض الَقْوِم: إىل أين؟ ف
َ
قال: أ

اقنَْيِ  نَْصاِف السَّ
َ
 إىل أ

 

I passed by the Messenger of Allah, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 

and my lower garment was trailing. 
Therefore, he said: O `Abdullah, pull up 

your lower garment. I raised it and he said: 
Up! So I raised it further, and I have been 
doing so since then. Some people said: Up 

to where? He said: To the middle of the 
shins. 

 :احلديث .1360
، قال: َمَررُْت ىلع -ريض اهلل عنهما-عن ابِن عمَر 

ويف إَِزارِي  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوِل اهلِل 
َفَرَفْعتُُه ثم « َفْع إَِزارَكَ يا عبَد اهلِل، ارْ »اْسرِتَْخاٌء، فقال: 

اَها َبْعُد، فقال بعُض « زِدْ »قال:  حَتَرَّ
َ
فَزِْدُت، فما ِزلُْت أ

. اقَنْيِ نَْصاِف السَّ
َ
 الَقْوِم: إىل أين؟ فقال: إىل أ

** 

1360. Hadith: 

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them, 

reported: “I passed by the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, and my lower 

garment was trailing. Therefore, he said: ‘O `Abdullah, 

pull up your lower garment.’ I raised it and he said: ‘Up!’ 

So I raised it further, and I have been doing so since 

then. Some people said: ‘Up to where?’ He said: ‘To the 

middle of the shins”’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

يا عبد اهلل ارفع إزارك، فرفعته إىل الكعبني أو قريب 
 الرفع؛ لكونه أطيب وأطهر، منهما، ثم قال: زِد يف

فزدت حىت بلغت به أنصاف الساقني، وما زلت 
أقصدها بعد ذلك؛ اعتناء بالسنة ومالزمة لالتباع، 
فقال بعض القوم: إىل أين اكن انتهاء الرفع املأمور به، 

 .قال: إىل أنصاف الساقني

** 

Ibn ̀ Umar, may Allah be pleased with him, reported that 

he passed by the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and his lower 

garment was trailing. So the Prophet told him to pull it 

up. `Abdullaah raised it up to the ankles or close to 

them. The Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, further asked him to pull it up, for doing 

so was better for a cleaner outfit. `Abdullaah pulled it 

up to the middle of his shins. He kept doing so since 

then out of his care for and adherence to the Sunnah. 

Some people asked him up to where the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, eventually 

asked him to raise his lower garment. He said up to the 

middle of the shins. 
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 .األفضل يف اإلزار أن يكون إىل نصف الساق .2

 املراجع:املصادر و

ه. 1425عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن
م. كنوز رياض الصاحلني، 1987ه، 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

م.  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 2009ه، 1430نوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىلجمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ك
 .ه1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (5458) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضة اتلصنيف:

 .درواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمح راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن أنس اجلهين  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احلمد : نقيض اذلم، وهو اثلناء •

 .حول : أي: ال حتول من حال إىل حال وال حيلة •

 .من ذنبه : أي: الصغائر •

 :فوائد احلديث
 . اهلل تعاىل؛ ألنه هو املنعم والرازق، وليس لإلنسان فيه نصيب من الفضلاستحباب محد اهلل تعاىل يف آخر الطعام مع اتلرضع إىل .1

 .بيان أجر احلامد هلل تعاىل بتكفري ذنوبه الصغائر .2

 .بيان عظيم فضل اهلل تعاىل ىلع عباده فقد فتح باب الرمحة وجمازاتهم بعظيم كرمه .3

 .حتصيل الرزق ال يكون بقوة العبد بل بفضل اهلل تعاىل .4

 .لكها من اهلل عز وجل، وليست حبوهلم وقوتهم ومع لك هذا إن شكروه زادهم فضال وخريا أمور العباد .5

ْطَعَمِِن 
َ
َكَل َطَعاًما، فقال: احلمُد هللِ اذلي أ

َ
َمْن أ

ٍة، ُغِفَر هل هَ  َذا، َوَرَزْقنِيِه مِْن َغريِ َحْوٍل مِِنِّ َواَل قُوَّ
َم ِمْن َذنْبِِه.  ما َتَقدَّ

 

Whoever eats food and says: Al-hamdu 
lillahi-lladhi at`amani hadha, wa 

razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la 
quwwatin (Praise be to Allah who fed me 

and provided me with this food through no 
might or power on my part), his past sins 

will be forgiven. 

 :احلديث .1361
َكَل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن أنس 

َ
َمْن أ

ْطَعَميِن َهَذا، َوَرَزقِْنيِه 
َ
َطَعاًما، فقال: احلمُد هلِل اذلي أ

َم ِمْن َذنِْبهِ ِمْن َغرِي َحْوٍل ِمينل َواَل قُ  ٍة، ُغِفَر هل ما َتَقدَّ  «.وَّ

** 

1361. Hadith: 

Mu`aadh ibn Anas, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ''Whoever eats food and 

says: ‘Al-hamdu lillahi-lladhi at`amani hadha, wa 

razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwatin 

(Praise be to Allah who fed me and provided me with 

this food through no might or power on my part)’, his 

past sins will be forgiven”. 

 .حسن  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

ينبيغ لإلنسان إذا أكل أكال أن حيمد اهلل سبحانه 
وتعاىل، وأن يقول: "احلمد هلل اذلي أطعمين هذا 
ورزقنيه من غري حول مين وال قوة". أشار به إىل 
طريقيت اتلحصيل للطعام، فإن القوي يأخذ ظاهًرا 
بقوته، والضعيف حيتال ىلع حتصيل قُوته، فأشار 

كور أن حصول ذلك بمحض الفضل من باذلكر املذ
 .اهلل تعاىل ال دخل يف ذلك لغريه سبحانه

** 

One should thank Allah the Almighty whenever he eats 

saying, ''Praise be to Allah who fed me and provided 

me with this food through no might or power on my 

part.'' The Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, pointed out two ways whereby food is 

acquired. The strong person takes it enabled by his 

strength, and the weak person finds ways to get his 

sustenance. He pointed out, through the mentioned 

supplication, that the acquisition of food is only through 

Allah's munificence, with no human intervention. 
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 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نرش:  م. بهجة1987ه 1407الرابعة عرش، 

 ومطبعة مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن. بريوت –دار اهلداية. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
 - العربية الكتب إحياء دار: نرش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه، ابن سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب ابلايب مصطىف

 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. احلليب ابلايب عيىس فيصل
 .م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم2001 - ـه1421

   (5431) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةالفضائل  اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو حيىي خريم بن فاتك  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِضْعٌف : الِمثل فما زاد •

 :فوائد احلديث
 .يل اهلل تعاىل يبتيغ بها األجر عند اهلل تعاىلمضاعفة اثلواب للك من أنفق نفقة يف سب .1

 املراجع:املصادر و

مسند  -ه. 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  -
رون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، اعدل مرشد، وآخ -اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 

سنن النسايئ، لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة اثلانية،  -م. 2001 - ـه1421
رياض  رشح املتقني نزهة -. احلليب ابلايب. ط ابلايق، عبد وفؤاد شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام الرتمذي، سنن -. م1986 –ه 1406

كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار  -ه. 1407الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، 
ديلل الفاحلني لطرق  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه 1430الطبعة األوىل،  -كنوز إشبيليا

الطبعة  -رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت، بلنان 
 - ـه1422الطبعة األوىل،  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان حممد، القاري، دار الفكر، بريوت، بلنان  -. م2004 - ـه1425الرابعة، 

 .م2002
   (4188) الرقم املوحد:

ْنَفَق َنَفَقًة يف َسبِيل اهلل ُكتب هل َسْبُعِمائَِة 
َ
َمْن أ

  ِضْعٍف 
Whoever spends something in the cause of 
Allah, it will be recorded for him as much 

as seven hundred times. 

 :احلديث .1362
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب حيىي ُخَريْم بن َفاتِك 

ْنَفَق َنَفَقًة يف َسِبيل اهلل ُكتب هل َسبُْعِمائَِة »
َ
َمْن أ
 «.ِضْعٍف 

** 

1362. Hadith: 

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 spends 

something in the cause of Allah, it will be recorded for 

him as much as seven hundred times”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

، -تعاىل-يلة أو كثرية يف سبيل اهلل من أْنَفَق نفقة قل
أو يف غريه  -تعاىل-سواء اكن يف اجلهاد يف سبيل اهلل 

من وجوه الربل والطااعت، ضاعف اهلل هل األجر يوم 
 .القيامة إىل سبعمائة ِضعف

** 

Spending anything small or little in the cause of Allah, 

be that in jihad or in anything that is good or helps obey 

Allah, yields multiplied reward up to seven hundred 

times on the Day of Judgment. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .من تاب : رجع عن املعصية •

 .تاب اهلل عليه : أي: قَِبَل توبته •

 :فوائد احلديث
 .اهلل تعاىل يقبل اتلوبة من عباده تفضال منه إذا اكنت مستجمعة لرشوطها، ومن رشوطها: أن تقع من اتلائب قبل طلوع الشمس من مغربها .1

 .يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لكن املبادرة باتلوبة يه الواجب -ه وتعاىلسبحان -اهلل .2

 .إن اكن آلديم حق أن يعيده لصاحبه -اإلقالع والرتك لذلنب.  -العزم ىلع عدم العودة إيله.  -انلدم ىلع اذلنب.  -بيق من رشوط اتلوبة:  .3

 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار -م. 1987 - ـه1407ة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسس-
: حتقيق مسلم، صحيح-. اثلانية: الطبعة بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .بريوت – العريب الرتاث حياءإ دار: نرش ابلايق، عبد فؤاد حممد
   (4797) الرقم املوحد:

ْمُس ِمْن َمْغِربَِها تَاَب  ْن َتْطلَُع الشَّ
َ
َمْن تَاَب َقْبَل أ

 Whoever repents before the sun rises from  اهلُل َعلَْيهِ 
the west, Allah will accept his repentance. 

 :احلديث .1363
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْن َتْطلَُع »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
َمْن تَاَب َقبَْل أ

ْمُس ِمْن َمْغِربَِها تَاَب اهلُل َعلَيْهِ   «.الشَّ

** 

1363. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Whoever repents before the sun rises 

from the west, Allah will accept his repentance". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

 .الساعة الكربى

** 

This Hadith informs us that Allah, the Almighty, accepts 

the repentance of His sinful servants as long as the sun 

has not yet risen from the west, because when this 

happens, it will mark the end of the time when 

repentance is accepted, and it is one of the major signs 

of the approach of the Hour (the Day of Resurrection). 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

38 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عية < آداب اللباسالفضائل واآلداب < اآلداب الرش اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن أنس اجلهين  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تواضعا : تذلال وخشواع •

 .و رقيقا، واملراد: الزينة يف اجلنةحلل : مجع حلة: اثلوب اجليد اجلديد غليظا أ •

داوي من ترك اللباس : أي الرفيع وانلفيس من اثلياب، تركها وهو قادر عليها، وليس املراد اتلعري فإنه حمرم يف الرشيعة إال عند اتلخيل واتل •
 .وإتيان الزوجة

 :فوائد احلديث
 .فضل اتلواضع يف اللباس، وعدم الرتفع واتلكرب فيه ىلع اآلخرين .1

 .ذلي يرتك اللباس تواضعا ال خباًل أو إظهارا للزهد، اكن هل األجر املنصوص عليها .2

 .رشط ترك اللباس تواضعا أن يكون زهدا يف ادلنيا وعدم انشغاهل بزينتها .3

 .لو عزم أحد ىلع أنه لو اكن قادرا ىلع اللباس ألعرض عنه تواضعا أثيب ىلع نيته .4

 .من أجلهتكفل اهلل عز وجل بزتيني من ترك الزينة  .5

َمْن ترك اللباَس تََواُضًعا هلل، وهو يقدر عليه، 
داعه اهلُل يوَم القيامِة لَع ُرُؤوِس اخلاََلئِِق حىت 

يِّ ُحلَِل اإِليَماِن َشاَء يَلْبَُسَها
َ
ُهُ ِمْن أ  َُيَريِّ

 

Whoever gives up wearing elegant 
expensive clothes out of humbleness with 
Allah, while he can afford it, Allah will call 

him on the Day of Judgment before all 
people and let him choose whichever of the 

garments of faith he would like to wear. 

 :احلديث .1364
رك َمْن ت»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن انس 

اللباَس تََواُضًعا هلل، وهو يقدر عليه، داعه اهلُل يوَم 
يل ُحلَِل 

َ
ُُه ِمْن أ القيامِة ىلع ُرُؤوِس اخلاََلئِِق حىت َُيَريل

 «.اإِليَماِن َشاَء يَلْبَُسَها

** 

1364. Hadith: 

Mu`aadh ibn Anas, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him,said: "Whoever gives up 

wearing elegant expensive clothes out of humbleness 

with Allah, while he can afford it, Allah will call him on 

the Day of Judgment before all people and let him 

choose whichever of the garments of faith he would like 

to wear". 

 .حسن  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

من ترك لبس الرفيع من اثلياب تواضعا هلل وتراك 
لزينة احلياة ادلنيا، ولم يمنعه من ذلك عجزه عنه داعه 
اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق ترشيفا هل، حىت 

 .نة يريد أن يلبسهاَيريه من أي زينة أهل اجل

** 

Whoever gives up wearing elegant clothes out of 

humbleness with Allah and abandonment of worldly 

adornment, while he can afford it, Allah will call him on 

the Day of Judgment before all people out of honor for 

him, and allow him to choose whichever of the 

adornments of the dwellers of Paradise he would like to 

wear. 
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 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
ة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، م. بهج2009ه 1430م. كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 1987ه 1407الرابعة عرش، 

مذي، نرش: رشكة مكتبة الرت سنن. اثلانية: الطبعة بلنان، –للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق ل،حنب بن أمحد اإلمام مسند. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 .بريوت-ين، املكتب اإلساليماألبلا ادلين نارص حممد للشيخ الصغري، اجلامع صحيح. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون،
   (5432) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يدةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلم اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

رَْداء  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َمْن رَدَّ : أي من دفع عنه وحفظه يف غيبته •

ِخيِه : العرض هو ما ُيْمَدح به اإلنسان أو يذم •
َ
 .ِعْرِض أ

 :فوائد احلديث
غتيبهذا اثلواب خاص يف .1

ُ
  حال عدم وجود أخيك املسلم اذلي أ

 أن اجلزاء من جنس العمل، فمن رد عن عرض أخيه رد اهلل عنه انلار .2

 .إثبات انلار، وإثبات يوم القيامة .3

 املراجع:املصادر و

(، وحممد فؤاد عبد 2، 1 ـجسنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر )
 اهلل عبد أليب حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. مرص –(، ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض ) ـج3ابلايق ) ـج

اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط رشد، وآخرون، إرشاف: د عبد م اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقق الشيباين، أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد
اإلساليم. مؤسسة الرسالة. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األبلاين، ط املكتب 

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

ُ َعْن وَْجِهِه ا ِخيِه َردَّ اَّللَّ
َ
نلَّاَر َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض أ

  يَْوَم الِْقَياَمةِ 
Whoever protects the honor of his brother 
in his absence, Allah will protect his face 

from the Fire on the Day of Judgment. 

 :احلديث .1365
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ادلرداء 

خِ »قال:  -عليه وسلم
َ
ُ َمْن رَدَّ َعْن ِعْرِض أ يِه رَدَّ اّللَّ

 «.َعْن وَْجِهِه انلَّاَر يَْوَم الِْقَياَمةِ 

** 

1365. Hadith: 

Abu Ad-Dardaa, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said, “Whoever 

protects the honor of his brother in his absence, Allah 

will protect his face from the Fire on the Day of 

Judgment”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف احلديث فضيلة من دافع عن عرض أخيه املسلم، 
ب فإذا أغتابه أحد احلارضين يف جملس، فإنه جي

عليك ادلفاع عن أخيك املسلم، وإساكت املغتاب، 
وإنكار املنكر، أما إذا تركته فإن هذا  يعترب من 
اخلذالن ألخيك املسلم, ومما يدل ىلع ان املراد بذلك 
يف غيبته حديث أسماء بنت يزيد، عن انليب صىل اهلل 
عليه وسلم قال: "من ذب عن حلم أخيه بالغيبة اكن 

قه من انلار". رواه أمحد وصححه حقا ىلع اهلل أن يعت
 .األبلاين

** 

The Hadith states the virtue of someone who defends 

the honor of his Muslim brother. If someone speaks ill 

of your Muslim brother in his absence, you must defend 

him, silence the backbiter, and deny the evil speech. If 

you fail to do so, you would be forsaking your Muslim 

brother. 
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ثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح الع
 .بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5514) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةالفضائل  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
نْب املقتيض للعقوبة • : اذلَّ ا : احلدُّ  .َحدًّ

 .لََطَمه : رضبه بيده ىلع وجهه •

ارة: الع • نْب وَيْمُحوهَكفاَرتَه : الَكفَّ  .مل اذلي يَْسرُت اذلَّ

ا •  .يعتقه : العتق هو حترير الرقاب يعين أن يكون هناك إنسان مملوك فيخلصه سيده وجيعله حرًّ

 :فوائد احلديث
 .احلثُّ ىلع الرفق باملمايلك، وحسن صحبتهم .1

 .جواز إقامة احلدل ىلع اململوك من قبل سيده إذا اكن احلد جدًلا .2

 .ارة ىلع رَضبهِعتق اململوك كفَّ  .3

 .اهتمام اإلسالم حبقوق اإلنسان قبل الترشيعات الغربية .4

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني،  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن  1430دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: 

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء 1997 -ه 1418اجلوزي ، سنة النرش:  
 ـهرياض 1422لقاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، ا سلطان بن يلع: تأيلف املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. تبريو –الرتاث العريب 

تأيلف  - ـهرشح رياض الصاحلني 1428الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 .ه 1426الطبعة: -انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض-حممد العثيمني

   (8895) الرقم املوحد:

ا لم يأته، أو لََطَمه فإن  َمْن ََضب ُغالًما هل َحدًّ
  َكْفاَرتَه أن ُيْعتَِقه

Whoever beats his slave boy or slaps him 
for something that he has not done, then 
the expiation for that is to set him free. 

 :احلديث .1366
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

من رضب غالما هل حدا لم يأته، »قال:  -عليه وسلم
 «.أو لََطَمه، فإن كفارته أن يعتقه

** 

1366. Hadith: 

Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of them, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Whoever beats his slave 

boy or slaps him for something that he has not done, 

then the expiation for that is to set him free". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من رضب غالًما مملواًك هل بال ذنب يستحق معه 
ارة  ه فإن كفَّ العقوبة و لم يفعل الغالم ما يُوجب َحدَّ

 .تلك املعصية أن ُيْعِتَقه

** 

Whoever hits his slave boy while the boy did not do 

what deserves punishment, then the expiation for this 

sin is to manumit the slave boy (free him from slavery). 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

43 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ِ : التسبيح: هو اتلزنيه، معناه تزنيهاً لك يارب عن لك نق •  .ص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقاتُسبَْحاَن اّللَّ

 .وحبَْمِدهِ : اتلحميد: هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه •

زيلت بالعفو واملغفرة •
ُ
ْت : حُميت، ووُضعت، وأ  .ُحطَّ

 .َزَبِد ابْلَْحِر : رغوته عند هيجانه، واملراد الكثة •

 :فوائد احلديث
 .تمل ىلع تسبيح اهلل، وتزنيهه عما ال يليق به من انلقائص والعيوبفضل هذا اذلكر املش .1

 .ظاهر احلديث أن هذا األجر حيصل ملن قاهلا يف ايلوم سواء أقاهلا متوايلة أم متفرقة، أم بعضها يف انلهار وبعضها اآلخر يف الليل .2

ٍة  ِ َوِِبَْمِدهِ يف يوم ِمائََة َمرَّ َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللَّ
ْت َعْنُه َخَطايَاهُ َوإِْن اَكنَْت ِمْثَل َزَبِد ابْلَْحرِ    ُحطَّ

Whoever says: “Subhana Allah-i wa 
bihamdihi (Exalted is Allah and praise be to 

Him)” one hundred times, his sins will be 
unloaded from him (forgiven), even if they 

were as much as the foam of the sea. 

 :احلديث .1367
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِ وَ »قال:  -عليه وسلم حِبَْمِدِه يف َمْن َقاَل: ُسبَْحاَن اّللَّ
ْت َعنُْه َخَطايَاُه َوِإْن اَكنَْت ِمثَْل َزَبِد  ٍة ُحطَّ يوٍم ِمائََة َمرَّ

 «.ابْلَْحرِ 

** 

1367. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, narrated 

directly from the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, that he said: “Whoever says: 

“Subhana Allah-i wa bihamdihi (Exalted is Allah and 

praise be to Him)” one hundred times, his sins will be 

unloaded from him (forgiven), even if they were as 

much as the foam of the sea”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر املشتمل ىلع 
التسبيح بهذه الصيغة، وأن من أىت بذلك فإن اهلل 
يمحو خطاياه مهما بلغت من الكثة ولو اكنت مثل 
رغوة ابلحر يف الكثة، فضل من اهلل لعباده اذلاكرين. 

ديث: "يف يوم"، وهو من أذاكر الصبح ملا يف هذا احل
ريض اهلل -ومن أذاكر املساء أيًضا، حلديث أيب هريرة 

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

 .ممسل

** 

The Hadith indicates the merit of remembering Allah 

with Tasbeeh,” meaning:  saying “Subhana Allah-i wa 

bihamdihi (Exalted is Allah and praise be to Him).” 

Whoever says it one hundred times, Allah wipes his 

sins away, regardless of their excessive amount, even 

if they were as much as the foam on the sea. This is a 

blessing from Allah to His servants who mention Him 

often. 
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 .يف قوهل: )من قال...( رد ىلع من قال العبد جمبور ىلع فعله وال اختيار هل .3

 املراجع:املصادر و

ر صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دا
سالمية، الطبعة اخلامسة. إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإل

من بلوغ منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث 
لعثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح ا

 .األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث
   (5516) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أيوب األنصاري  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 املتضمن لكمة اتلوحيد اليت يه أساس اإلسالم. فضيلة هذا اذلكر .1
 .انفراده سبحانه وتعاىل باأللوهية وامللك واحلمد .2

 .من فوائد احلديث: أن اهلل هل امللك املطلق، واحلمد املطلق، وأن قدرته اعمة للك يشء .3

 ."أنه ليس يف هذا اذلكر زيادة "ييح ويميت .4

 .فرق بني أن يأيت بها متتابعة أو متفرقةقوهل يف احلديث "عرش مرات" ظاهره يفيد أنه ال  .5

 .يف احلديث جواز أن يكون بعض العرب رقيقا إذا جرى عليهم سبب الرق .6

 .فضل العرب ىلع غريهم، ألنهم هم ودل إسماعيل .7

 املراجع:املصادر و

حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. صحيح مسلم، 
ة اخلامسة. إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبع

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

ُ وَْحَدهُ اَل رَشِيَك هَلُ، هَلُ  َمْن قَاَل: اَل إهَلَ إالَّ اَّللَّ
َْمُد، َوُهَو لََعَ ُكِّ  ٍء قَِديٌر َعْْشَ الُْملُْك، َوهَلُ احلْ  يَشْ

ْنُفٍس ِمْن َوَِلِ 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْعَتَق أ

َ
َمرَّاٍت اَكَن َكَمْن أ

 إْسَماِعيَل 

 

Whoever says, ten times: There is no deity 
worthy of worship except Allah alone, Who 

has no partner, to Him belongs the 
sovereignty, to Him belongs the praise, and 
He is Omnipotent over all things; will be as 

though he emancipated four slaves from 
the offspring of Isma`il 

 :احلديث .1368
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب أيوب 

ُ وَْحَدُه اَل »قال:  -عليه وسلم َمْن َقاَل: اَل إهَلَ إالَّ اّللَّ
يَك هَلُ،  ٍء رَشِ هَلُ الُْملُْك، َوهَلُ احْلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكل يَشْ

ْنُفٍس ِمْن 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْعتََق أ

َ
اٍت اَكَن َكَمْن أ قَِديٌر َعرْشَ َمرَّ

 .«َودَلِ إْسَماِعيَل 

** 

1368. Hadith: 

Abu Ayyoob, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: “Whoever says, ten times: There is no 

deity worthy of worship except Allah alone, Who has no 

partner, to Him belongs the sovereignty, to Him belongs 

the praise, and He is Omnipotent over all things; will be 

as though he emancipated four slaves from the 

offspring of Isma`il.” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر ملا فيه من اإلقرار 
باتلوحيد، وأن من قاهل عرش مرات اعرفاً اعماًل 
بمقتضاه صار هل من األجر مثل أجر من أعتق أربعة 

عليهما -يل بن إبراهيم من املمايلك من ذرية إسماع
 .-الصالة والسالم

** 

The Hadith is an evidence of the virtue of this "Dhikr" 

(remembrance of Allah), because it contains of the 

acknowledgement of "Tawheed" (Oneness of Allah); 

and that whoever says it ten times, understanding it and 

acting upon its requirements; will have a reward similar 

to the one who emancipates four slaves from the 

offspring of Isma`il, the son of Ibrahim, may Allah’s 

peace and blessings be upon both of them. 
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يخ حممد بن املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الش
 .ملرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثصالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ ا

   (5517) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الق احلميدةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخ اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أي: من ال يرحم انلاس.والرمحة من اخللق بمعىن اتللطفمن ال يرحم :  •

 .وليست كرمحة املخلوقني -تعاىل-ال يُرحم : أي: ال يرمحه اهلل، والرمحة صفة فعلية تليق ِبالل اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .تقبيل األبوين ألوالدهما مرشوع مستحب .1

 .العطف ىلع الصغري داللة الرمحة والشفقة عليه .2

 .اهلل للناس الرتاحم بينهممن أسباب رمحة  .3

 .اجلزاء من جنس العمل؛ فمن ال يَرحم ال يُرحم .4

 .فيه داللة ىلع جفاء األعراب ساكن ابلادية .5

 .فيه أن الرشع ال يؤخذ بالعقل، إنما بالويح واالتباع .6

 Whoever does not show mercy will not be  َمْن اَل يَرَْحم اَل يُرَْحُم!
shown mercy! 

 :احلديث .1369
صىل -قال: َقبََّل انليبُّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

، -ريض اهلل عنهما- احلسَن بَن يلعي  -اهلل عليه وسلم
ًة  قَْرُع: إنَّ يل َعرَشَ

َ
قَْرُع بُن َحابٍِس، فقال األ

َ
وعنده األ

َحًدا، َفنََظَر إيلِه رسوُل اهلِل 
َ
من الَودَلِ ما َقبَّلُْت ِمنُْهْم أ

 «.َمْن اَل يَرَْحم اَل يُرَْحُم!»فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

1369. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, kissed Al-Hasan ibn ‘Ali 

while Al-Aqra‘ ibn Haabis was present. Al-Aqra‘ 

observed: 'I have ten children, and I have never kissed 

any of them.' Thereupon, the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, looked at him 

and said: 'Whoever does not show mercy will not be 

shown mercy"'! 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-أخرب أبو هريرة 
قبَّل احلسن بن يلع وعنده األقرع  -اهلل عليه وسلم

بن حابس اتلمييم جالساً، فقال األقرع: إنَّ يل عرشة 
-منهم أحداً، فنظر إيله رسول اهلل  من الودل ما قبَّلُت 

ثم قال: "من ال يرحم ال يُرَحم"،  -صىل اهلل عليه وسلم
ويف رواية: "أَو أملك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة" 
أي ماذا أصنع إذا اكن اهلل قد نزع من قلبك اعطفة 

 .الرمحة؟ فهل أملك أن أعيدها إيلك؟

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, informed 

that the Messenger, may Allah's peace and blessings 

be upon him, kissed Al-Hasan ibn ‘Ali while Al-Aqra‘ ibn 

Haabis at-Tameemi was sitting with him. Al-Aqra‘ 

remarked: "I have ten children, and I have never kissed 

any of them." Thereupon, the Messenger, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, looked at him and 

said: "Whoever does not show mercy will not be shown 

mercy." In another narration: "What can I do if Allah has 

removed mercy from your heart?" Meaning: If Allah, the 

Almighty, has taken the feeling of mercy away from 

your heart, can I ever bring it back? 
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 املراجع:املصادر و

يخ. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب، بدون تار
ه. صحيح ابلخاري، نرش: 1418ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 1426للنرش، الرياض، الطبعة: 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1422ايق(، الطبعة: األوىل دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابل
 .بريوت -ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (5440) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  - عنهريض اهلل-جرير بن عبد اهلل ابلجيل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من ال يرحم انلاس : الرمحة من اخللق بمعىن اللطف ولني اجلانب •

 .ال يرمحه اهلل : ال ينال رمحة اهلل ويه صفة حقيقية هل سبحانه ىلع معناها الظاهر ىلع ما يليق ِبالهل •

 :فوائد احلديث
 .وإال فالرمحة مطلوبة لسائر املخلوقاتخص انلاس باذلكر اهتماما بهم؛  .1

 .الرمحة ُخلق عظيم حرص اإلسالم ىلع تعزيزه يف انلفس البرشية .2

 .الرتاحم بني انلاس سبب يف رمحة اهلل هلم .3

 .إثبات رمحة اهلل ويه صفة حقيقية هل سبحانه ىلع معناها الظاهر ىلع ما يليق ِبالهل .4

 املراجع:املصادر و

ه.نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، 1426عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، البن 
ه. صحيح ابلخاري، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط1987ه 1407الطبعة: الرابعة عرش، 

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

   (5439) الرقم املوحد:

 ,He who does not show mercy to people  َمْن ال يَرَْحُم انلَّاَس ال يَرمَْحُُه اهللُ 
Allah will not show mercy to him. 

 :ديثاحل .1370
َمْن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل 

 «.ال يَرَْحِم انلَّاَس ال يَرمَْحُْه اهللُ 

** 

1370. Hadith: 

Jarir ibn Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "He who does not show 

mercy to people, Allah will not show mercy to him. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

شابههم، وأما الكفار احلربيون فإنهم ال  اذلمة ومن
يرمحون، بل يقتلون ألن اهلل تعاىل قال يف وصف انليب 
صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه )أشداء ىلع الكفار 

 .(29رمحاء بينهم( )الفتح: 

** 

He who does show mercy to people, Allah, Exalted and 

Glorified, will not show mercy to him. The word 'people' 

refers to those who deserve mercy, such as Muslims, 

non-Muslims under Muslims' protection, and the like. 

As for combatant non-Muslims, they aren't to be shown 

mercy. They should be killed. Allah described the 

Messenger and his companions in the Qur'an: {severe 

against disbelievers, but merciful among themselves.} 

[Surat-ul-Fat-h: 29] 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الطريق والسوق اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َنبٌْل : السهام العربية •

 .نِصاهلا : انللصال: احلديدة اليت يف رأس السهم •

 .مساجدنا : املاكن املهيأ للصلوات اخلمس •

 :ثفوائد احلدي
 .رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم باملسلمني وشفقته عليهم .1

 .حرص اإلسالم ىلع أمن املسلم وعدم أذيته، ولو ِبُرح يسري؛ تعظيما حلرمته؛ وإعالء ملزنتله .2

 .أدب محل السالح يف اإلسالم .3

 .جواز محل السالح يف املسجد أو السوق ما لم يرتتب ىلع محله مرضة .4

 املراجع:املصادر و

لفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة باحثني، نرش: مؤسسة ديلل ا
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق 1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: 1422جاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، انل
 لطرق لفاحلنيا ديلل. ه1415 ادلمام، اجلوزي، ابن دار ،1ط اهلاليل، لسليم الصاحلني رياض رشح انلاظرين بهجة. بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه 1425تىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، اع  ،4ط عالن، بن حممد بن يلع ملحمد الصاحلني رياض
   (5442) الرقم املوحد:

ْسَواقَِنا، َوَمَعُه 
َ
ْو أ

َ
ٍء ِمْن َمَساِجِدنَا، أ َمْن َمرَّ يف يَشْ

ْن َنبْ 
َ
ِه؛ أ ْو يِلَْقبِْض لََعَ نَِصالَِها بَِكفِّ

َ
ٌل فَلُْيْمِسْك، أ

ءٍ  َحًدا ِمَن الُمْسلِِمنَي منها بََِشْ
َ
 يُِصيَب أ

 

Whoever passes through any of our 
mosques or markets with arrows with him, 
he should hold them by their heads (blades) 

lest he injures any of the Muslims with 
them. 

 :احلديث .1371
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

من مرَّ يف يشء »: -َصىلي اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-رسول اّللَّ 
من مساجدنا، أو أسواقنا، ومعه َنبٌْل فَلْيُْمِسْك، أو 
ه؛ أْن يصيب أحدا من  يِلَْقِبْض ىلع نَِصالَِها بكفل

 «.ا بيشءاملسلمني منه

** 

1371. Hadith: 

Abu Musa al-Ash`ari, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Whoever passes through 

any of our mosques or markets with arrows with him, 

he should hold them by their heads (blades) lest he 

injures any of the Muslims with them". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

جيدا؛ ئلال يصيب به أحدا من وحيكم قبضته عليه 
 .املسلمني

** 

Whoever passes through mosques, markets, and 

places where Muslims gather while he has a weapon 

with him, such as arrows or the like, he should hold it 

by its head well, in a firm grip, lest it injures any of the 

Muslims. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل العلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-معاوية بن أيب سفيان  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يفقهه : أي جيعله اعلًما باألحاكم الرشعية •

 :فوائد احلديث
 .يف احلديث ديلل ىلع عظمة اتلفقه يف ادلين واحلث عليه .1

، ورشائع أن الفقه هل إطالقان: العلم باألحاكم الرشعية اتلفصيلية، من أدتلها اتلفصيلية، واثلاين العلم بدين اهلل تعاىل مطلًقا أصول اإليمان .2
 .اإلسالم، وحقائق اإلحسان، ومعرفة احلالل واحلرام

 .من احلديث أيضا أن من أعرض عن الفقه يف ادلين فإن اهلل تعاىل لم يرد به خريايستفاد  .3

 .من حرص ىلع العلم فإن اهلل حيبه؛ ألن اهلل أراد هل اخلري بتوفيقه للعلم والفقه يف ادلين .4

 .د، وإن اكن وسيلة للمذموم فيذمأن الفقه يف ادلين حُيمد، أما الفقه يف غري ادلين فال حيمد وال يذم، إال إذا اكن وسيلة ملحمود فيحم .5

 املراجع:املصادر و

ر صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دا
الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد 

من بلوغ  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط. دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث
ذي اجلالل واإلكرام، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، املرام، للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح 

 .الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث
   (5518) الرقم املوحد:

ينِ  ْهُه يِف اِلِّ ُ بِِه َخرْيًا ُيَفقِّ  Whoever Allah wills to do good to, He  َمْن يُرِْد اَّللَّ
makes him comprehend the religion. 

 :احلديث .1372
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن معاوية بن أيب سفيان 

من يُرِِد  اهلل به »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ْهُه  يف ادلين  «.خريا ُيَفقل

** 

1372. Hadith: 

Mu`aawiyah ibn Abi Sufyaan, may Allah be pleased 

with him, reported: "The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: 

'Whoever Allah wills to do good to, He makes him 

comprehend the religion'' '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ه اعلًما باألحاكم من أراد اهلل به نفعاَ وخرًيا جيعل
 .الرشعية ذا بصرية فيها

** 

The person whom Allah wills to benefit and do good to, 

He makes him knowledgeable and insightful about the 

rulings of Shari`ah. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس

 .ه الرتمذيروا راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .من خاف : أي: من ابليات خارج املزنل •

 .أدلج : ذهب وسار يف أول الليل •

 .اغيلة : رفيعة القيمة •

 :فوائد احلديث
 .ة إىل اخلالص من املعصية، واإلكثار من ابلذل واملال وانلفس قدر ما يليق باجلنة للحصول عليهااحلث ىلع االهتمام بالطاعة، واملبادر .1

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
 صحيح. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –م. سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 1987ه 1407الرابعة عرش، 

 .بلاين، نرش: املكتب اإلساليملأل وزياداته، الصغري اجلامع
   (5434) الرقم املوحد:

اَل إَِنَّ 
َ
ْدلََج بَلََغ املْْنَِل، أ

َ
ْدلََج، وَمْن أ

َ
َمن َخاَف أ

اَل إَِنَّ ِسلَْعَة اهللِ اجَلنَّةُ ِسلْعَ 
َ
  َة اهللِ ََغيِلٌَة، أ

The one who is afraid (of the pillage of the 
enemy) sets out in the early part of the 

night, and the one who sets out early will 
reach his destination. Verily, the 

commodity of Allah is precious. Verily, the 
commodity of Allah is Paradise. 

 :احلديث .1373
َمْن َخاَف »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اَل إَِني ِسلَْعَة اهلِل اَغيِلٌَة، 
َ
َل، أ ْدلََج بَلََغ املزْنِ

َ
ْدلََج، وَمْن أ

َ
أ

اَل ِإَني ِسلَْعَة اهلِل اجلَنَّةُ 
َ
 «.أ

** 

1373. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "The one who is afraid (of 

the pillage of the enemy) sets out in the early part of the 

night, and the one who sets out early will reach his 

destination. Verily, the commodity of Allah is precious. 

Verily, the commodity of Allah is Paradise". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من خاف اهلل تعاىل فليبتعد من املعايص ويلجتهد يف 
طاعته سبحانه؛ فاملتاع اليت عند اهلل اغيلة، ويه 

 .اجلنة اليت ال يليق بثمنها إال بذل انلفس واملال

** 

Whoever fears Allah, the Most High, then let him stay 

away from sins and exert his efforts in doing acts of 

obedience to Allah Almighty. The provision that is with 

Allah is precious. It is Paradise; nothing suits its price 

except sacrificing one's self and one's wealth. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

َس  نيا َنفَّ َس عن مؤمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب اِلر َمن َنفَّ
َ اهلُل عنه كُ  ْرَبًة من ُكَرِب يوِم الِقَياَمة، ومن يرَسَّ

نيا واآلخرةِ، ومن  َ اهلُل عليه يف اِلر لَع ُمْعرِسٍ يرَسَّ
نيا واآلخرةِ   َسرَتَ ُمْسلًِما َسرَتَهُ اهلُل يف اِلر

 

Anyone who relieves a hardship for a 
believer in this world, Allah will relieve one 

of his hardships on the Day of 
Resurrection. Anyone who makes things 

easy for a hard-pressed person, Allah will 
make things easy for him in this world and 
in the Hereafter. Anyone who covers up the 
faults and sins of a Muslim, Allah will cover 

up his faults and sins in this world and in 
the Hereafter. 

 :احلديث .1374
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
َس عن مؤمٍن ُكْرَبًة من »قال:  -عليه وآهل وسلم َمن َنفَّ

َس اهلُل عنه ُكْرَبًة من ُكَرِب يوِم  نيا َنفَّ ُكَرِب ادلُّ
نيا  َ اهلُل عليه يف ادلُّ َ ىلع ُمْعرِسٍ يرَسَّ الِقيَاَمة، ومن يرَسَّ

نيا واآلخرِة،  واآلخرِة، ومن َسرَتَ  ُمْسِلًما َسرَتَهُ اهلُل يف ادلُّ
ِخيِه، ومن 

َ
واهلُل يف َعْوِن الَعبِْد ما اَكَن العبُد يف َعْوِن أ

َل اهلُل هل به طريًقا  َسلََك َطِريًقا يَلتَِمُس ِفيِه ِعلًما َسهَّ
إىل اجلنِة، وما اْجتََمَع قَْومٌ يف بيٍت من بيوِت اهللِ َيتْلُوَن 

وَيَتَدارَُسونَُه بينهم إال نََزلَْت عليهم  كتاَب اهللِ 
تُْهُم املالئَِكُة،  ِكينَُة وَغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة وَحَفي السَّ
أ به عمله لم يرُسع  وَذَكَرُهُم اهلُل ِفيَمْن ِعنَدُه، وَمن َبطَّ

 «.به نََسبُهُ 

** 

1374. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: “Anyone who relieves a hardship for a 

believer in this world, Allah will relieve one of his 

hardships on the Day of Resurrection. Anyone who 

makes things easy for a hard-pressed person, Allah will 

make things easy for him in this world and in the 

Hereafter. Anyone who covers up the faults and sins of 

a Muslim, Allah will cover up his faults and sins in this 

world and in the Hereafter. Allah supports His slave as 

long as the slave supports his brother. Anyone who 

travels a path in search of knowledge, Allah will make 

an easy path for him to Paradise. There are no people 

who gather in one of the houses of Allah (mosques), 

reciting the Book of Allah (the Qur’an), learning it and 

teaching it, except tranquility descends upon them, 

mercy covers them, the angels flock and hover around 

them, and Allah mentions them in the presence of those 

near Him (in the heavens). And anyone who lags 

behind in doing good deeds, his noble lineage will not 

advance him any faster". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يفيدنا هذا احلديث الرشيف: أن من فرج كربة عن 
مسلم، أو سهل أمرا متعرسا عليه، أو سرت عليه هفوة 
أو زلة فإن اهلل جيازيه من جنس أعماهل اليت نفع بها، 

يعني العبد بتوفيقه يف دنياه وآخرته  -تعاىل- وأن اهلل
حينما يساعد أخاه املسلم ىلع أموره الشاقة عليه، 
وأن من سلك طريقا حسيا اكمليش إىل جمالس اذلكر 
أو جمالس العلماء املحققني العاملني بعلمهم يريد 
اتلعلم، أو سلك الطريق املعنوي املؤدي إىل حصول 

ه وتفكريه وتفهمه ملا هذا العلم كمذاكراته ومطالعت

** 

There are many benefits that can be derived from this 

Hadith, including the following: If anyone dispels the 

distress of a Muslim, facilitates a matter that is difficult 

for him, or conceals a fault or slip that he committed, 

Allah will give him a reward of the same nature as the 

good deed he had done. Allah, the Almighty, also 

assists His servant through His help and grants 

success in this world and the next when the servant 

assists his Muslim brother in matters that are difficult for 

him. And if anyone travels on a literal path seeking 

knowledge, such as walking to gatherings for Dhikr or 

to meet reliable scholars with the intention of learning 

from them, or travels a figurative path to acquire 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فضائل < فضل العلمالفضائل واآلداب < ال اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .نفَّس : أزال، وفرج •

 .كربة : شدة عظيمة، ويه ما أهم انلفس، وغم القلب •

 .رسة، أو بإعطائه ما يزول به إعساره، أو بالوضع عنه إن اكن غريماومن يرس ىلع معرس : بإنظاره إىل املي •

 .يرس اهلل عليه : أموره ومطابله •

 .ومن سرت مسلما : لم يُعرف بأذى، أو فساد، بأْن َعِلَم منه وقوع معصية ولم َيرب بها أحدا •

 .سرته اهلل يف ادلنيا واآلخرة : بأال يعاقبه ىلع ما فرط منه •

 .يش باألقدام إىل جمالس العلم، ويتناول أيضا الطريق املعنوي: اكحلفظ واملذاكرة واملطالعة واتلفهممن سلك طريقا : بامل •

 .يلتمس : يطلب •

 .-تعاىل-علًما : رشعيًّا، قاصًدا به وجه اهلل  •

 .لقيامة وهو الرصاطسهل اهلل هل طريقا إىل اجلنة : بتيسري ذلك العلم اذلي طلبه والعمل بمقتضاه, وتسهيل طريق اجلنة احليس يوم ا •

 .بيوت اهلل : املساجد •

 .السكينة : الطمأنينة والوقار •

 .غشيتهم الرمحة : شملتهم من لك جهة •

 .حفتهم املالئكة : أحاطت بهم حبيث ال يدعون للشيطان فرجة يتوصل منها لذلاكرين •

 .وذكرهم اهلل : أثىن عليهم •

 .فيمن عنده : من املالئكة •

 .صحة أو الكمالبطأ : قرص، لفقد بعض رشوط ال •

 .لم يرسع به نسبه : لم يُلِْحْقُه برتب أصحاب األعمال الاكملة: ألن املسارعة إىل السعادة باألعمال ال باألحساب •

 :فوائد احلديث
أو ادلاعء فضل قضاء حاجات املسلمني ونفعهم بما تيرس من علم أو جاه أو مال أو إشارة أو نصح أو داللة ىلع خري أو إاعنة بنفسه أو بوساطته  .1

 . بظهر الغيب

 .الرتغيب يف اتليسري ىلع املعرس .2

 .يعني املعني حسب إاعنته ألخيه -تعاىل-احلث ىلع عون العبد املسلم وأن اهلل  .3

 .احلث ىلع طلب العلم .4

 .وقراءته ومذاكرته -عزي وجل-احلث ىلع االجتماع ىلع كتاب اهلل  .5

 .ابأن اجلزاء إنما رتبه اهلل ىلع األعمال ال ىلع األنس .6

يُلَق عليه من العلوم انلافعة وغري ذلك، فمن سلك 
هذا الطريق بنية صاحلة صادقة وفقه اهلل للعلم 
انلافع املؤدي إىل اجلنة، وأن املجتمعني يف بيت من 
بيوت اهلل تلالوة القرآن العزيز ومدارسته يعطيهم 
اهلل من الطمأنينة وشمول الرمحة وحضور املالئكة 

ثلناء عليهم من اهلل يف املأل األىلع، وأن الرشف لك وا
 .الرشف باألعمال الصاحلة ال باألنساب واألحساب

knowledge, such as studying, reading, thinking, 

pondering and understanding the beneficial knowledge 

he acquired, and he did so with a good sincere 

intention, Allah will grant him beneficial knowledge that 

will lead to Paradise. And those who gather in a 

mosque to recite the Qur’an, study it and contemplate 

on it, Allah will grant them tranquility and mercy, the 

angels will attend their gathering, and Allah will praise 

them in the heavens. Finally, the Hadith teaches us that 

nobility and virtue is in doing righteous deeds, not in 

one's noble or virtuous lineage. 
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أن رشف النسب مع صالح العمل قد يوجب اختصاًصا يف بعض أحاكم الرشع ال يف زيادة اثلواب، اكإلمامة العظىم، فاألوىل بها قريش، ومثل  .7
 .ما خصَّ به بنو هاشم من األحاكم كتحريم الصدقة عليهم

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار  -م 1995 -ه1415الطبعة األوىل.  -اتلحفة الربانية، السماعيل األنصاري. مكتبة اإلمام الشافيع -
األربعون انلووية  -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  -إحياء الرتاث العريب, بريوت. 

األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن،  -ط. مدار الوطن. وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، 
 .م. رشح األربعني انلووية حممد بن صالح بن حممد العثيمني  دار الثيا للنرش1984ه/1404نرش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: اثلاثلة، 

   (4801) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

اد ـريض اهلل عنهالُمْستَْورِد ب اتلخريج:   -ن َشدَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ايلم : ابلحر •

 .بما يرجع : بأي يشء يرجع •

ما اِلنيا يف اآلخرة إال ِمْثل ما جيعل أحدكم 
، فلينظر بَِم يَرْجع ْصُبَعُه يف ايلَمِّ

ُ
  أ

This world in comparison with the 
Hereafter is like the amount of water one of 
you gets when he dips his finger in the sea. 

Let him see what his finger returns with. 

 :احلديث .1375
اد  قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن الُمْستَْورِد بن َشدَّ

ما ادلنيا يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 ، ْصبَُعُه يف ايلَمل

ُ
اآلخرة إال ِمثْل ما جيعل أحدكم أ

 «.فلينظر بَِم يَرْجع!

** 

1375. Hadith: 

Al-Mustawrid ibn Shaddaad, may Allah be pleased with 

him, reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "This world in comparison 

with the Hereafter is like the amount of water one of you 

gets when he dips his finger in the sea. Let him see 

what his finger returns with". 

 .صحيح  :ديثدرجة احل
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن هذا احلديث: أنك إذا أردت أن تعرف حقيقة 
ادلنيا بالنسبة لآلخرة، فضع إصبعك يف ابلحر، ثم 
ارفعها، ثم انظر بماذا ترجع؟! ال ترجع بيشء، مقارنة 

إىل اآلخرة يف قرص بابلحر، وهذا معىن ادلنيا بالنسبة 
مدتها وفناء ذلاتها ودوام اآلخرة ودوام ذلاتها ونعيمها 
إال كنسبة املاء اذلي يعلق باألصبع إىل بايق ابلحر. 
وقال تعاىل: )فما متاع احلياة ادلنيا يف اآلخرة إال 

[. فجميع ما أوتيه اخللق من نعيم 38قليل(، ]اتلوبة: 
اً قصرياً، حمشواً ادلنيا ومالذها، يتمتع بها العبد وقت

باملنغصات، ممزوجاً باملكدرات، ويزتين به اإلنسان 
زماناً يسريا للفخر  والرياء، ثم يزول ذلك رسيعا، 
ويعقب احلرسة وانلدامة: )وما أوتيتم من يشء 
فمتاع احلياة ادلنيا وزينتها وما عند اهلل خري وأبَق 

[. فما عند اهلل من انلعيم 60أفال تعقلون(،]القصص: 
املقيم، والعيش اهلين، والقصور والرسور خري وأبَق 

 .يف صفته وكميته، وهو دائم أبًدا

** 

Meaning of this Hadith: If you wish to know the reality 

of this world in comparison to the Hereafter, then put 

your finger in the sea and take it out, then look at what 

it comes back with.  What it comes back with is nothing 

compared to the water in the sea. This is exactly what 

this world means in terms of its short duration and the 

perishing of its pleasures in comparison to the 

Hereafter which is everlasting and its pleasures are 

eternal. Allah Almighty says: {But little is the enjoyment 

of the life of this world as compared with the Hereafter.} 

[Surat at-Tawbah: 38] Everything that one is given in 

this worldly life of riches and pleasures are short-

termed and mixed with pains and vexations. He brags 

and boasts about his worldly gains, while they are only 

temporary. They soon perish and are succeeded with 

sorrow and regret. Allah says: {And whatever of things 

you have been given, are only for the enjoyment of 

worldly life and its adornment. And what is with Allah is 

better and more lasting; so will you not then use 

reason?} [Surat al-Qasas: 60] That which is with Allah 

of eternal bliss, joyous life and fancy abodes is better in 

quality and quantity, and it will be everlasting and 

forever. 
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 :فوائد احلديث
مسها ذا غبيان حقيقة ادلنيا أمام نعيم اآلخرة ، وأن نسبة نعيم ادلنيا وزمانها إىل نعيم اآلخرة ليس إال مثل نسبة املاء الالصق بإصبع أحدكم إ .1

 .يف ابلحر

 .ادلنيا ال ختدع اعقال وإنما تغر من اكن جاهال ، فمتاعها يف اآلخرة قليل .2

 .حسن تعليم انليب صىل اهلل عليه وسلم أصحابه وذلك برضب األمثال املقربة للمقصود .3

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد 1430، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا
حممد أمني لطيف، مؤسسة  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن 

، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، م. رشح رياض الصاحلني1977 - ـه1397الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
بريوت، الطبعة األوىل،  -ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 1426الرياض، الطبعة، 

 -القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب م.  صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج 2007 - ـه1428
احلجاج،  بريوت. موسوعة فقه القلوب، املؤلف: حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل اتلوجيري، انلارش: بيت األفاكر ادلويلة. املنهاج رشح صحيح مسلم بن

 .1392بريوت، الطبعة اثلانية،  -ف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب املؤلف: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رش
   (3876) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

58 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .راه الرتمذي راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْكَرم : ما َوقَّر واحرتم •

َ
 .َما أ

 .َشيًخا : داخال يف سن الشيخوخة بعد اخلمسني •

 .لِِسنله : ألجل سنه •

ر •  .إِالَّ َقيََّض : هيَّأ وقدَّ

 :فوائد احلديث
 .استحباب مساعدة الضعفاء من الشيوخ .1

 .األخالق الكريمة من ادلين .2

 . يع املعروف عند اهللال يض .3

 .أن اجلزاء من جنس العمل .4

 .طول عمر املكِرم حىت يبلغ ذلك السن .5

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، رشكة مكتبة 2ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرون، ط1423ل محد، دار العاصمة، الرياض، عبد العزيز بن عبد اهلل آ

ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض اهلل هل من 
  يكرمه عند سنه

No youth honors an elderly person for his 
old age except that Allah will appoint 
someone to honor him in his old age. 

 :احلديث .1376
ْكَرم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
َما أ

َشابٌّ َشيًخا لِِسنله إاِلَّ َقيََّض اهلل هَلُ َمْن يُْكِرُمه ِعنَد 
 «.ِسنله

** 

1376. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported directly from the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him: "No youth 

honors an elderly person for his old age except that 

Allah will appoint someone to honor him in his old age". 

 .ضعيف  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

هذا احلديث من األحاديث اليت أكَّدت ىلع وجوب 
احرتام وتوقري الصغري للكبري، وقد تضافرت عليه 
أدلة كثرية ىلع الرتغيب يف هذا اخللق االجتمايع 

 -صىل اهلل عليه وسلم-العظيم، ورَّبَّ عليه الرسول 
حىت صار يف قلوبهم  -ريض اهلل عنهم-أصحابه 

ب شعورا بأن وعقوهلم.  واحلديث يعطي املخاط
إكرام هذا الشيخ إكرام نلفسه، وأن هذا اإلكرام من 
الشاب للُمِسن سبب يف أن يولك به من يكرمه عند 

 .تقدمه يف السن

** 

This is one of the Hadiths that confirms the obligation 

of the youth showing respect and reverence to the 

elderly. There are corroborating pieces of evidence that 

encourage this magnificent social moral. The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, trained his Companions, may Allah be 

pleased with them, to adopt it until it was instilled in their 

hearts and minds. Moreover, the Hadith gives the 

addressee the feeling that honoring his elders is, in fact, 

an honoring of himself, and that the youth's honoring of 

his elderly people is a reason for appointing a person 

who will honor him as he progresses in old age. 
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ه. حتفة األحوذي 1430ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 1395ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 
بريوت. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لألبلاين،  -باركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية برشح جامع الرتمذي، للم

ه. رياض الصاحلني، 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1412، دار املعارف، الرياض، 1ط
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من 1428عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: 4ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ابلاحثني، ط
   (3134) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

60 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:
  رية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < الس

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يجء بأيب : أيت به، وذلك يوم أحد •

 .ُمثلل به : شولهت معالم خلقته من قبل الكفار حينما استشهد •

 .فذهبت أكشف عن وجهه : فأردت أن أكشف وجهه متوجعاً هل مما َمثَّل به الكفار •

 .تُظلُّه بأجنحتها : ترفرف عليه بأجنحتها ترشيفاً هل •

 :فوائد احلديث
 .-ريض اهلل عنهما-بيان فضل عبد اهلل بن عمرو بن حرام وادل جابر  .1

 .أنَّ اهلل اختار نلبيه صىل اهلل عليه وسلم أفضل اخلَلْق .2

 .للشهيد ماكنة خاصة عند اهلل .3

 .ال يشرتط للك أحد من أهل امليت انلظر إيله خاصة إذا خيش عليه .4

 .أنَّ من أسايلب ادلعوة الرتغيب .5

 The angels continue to shade him with their  ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها
wings. 

 :احلديث .1377
قال : يِجَء  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

قد ُمثلل به،  -صىل اهلل عليه وسلم-بأيب إىل انليب 
فوُِضع بني يديه؛ فذهبت أكشف عن وجهه فنهاين 

ما زالت »: -صىل اهلل عليه وسلم-قويم، فقال انليب 
 «.املالئكة تظله بأجنحتها

** 

1377. Hadith: 

Jaabir ibn Abdullah, may Allah be pleased with both of 

them, reported: "My father's mutilated body was 

brought to the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, and placed in front of him. I 

went to uncover his face but my people stopped me. 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, said: 'The angels continue to shade him with their 

wings"'. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يجء بوادل جابر وهو عبد اهلل بن عمرو بن حرام 
صىل اهلل عليه -إىل انليب  -ريض اهلل عنه-األنصاري 

، وذلك يوم أحد وقد مثل الكفار بقتىل -وسلم
بني يديه فأراد املسلمني، بتشويه أجسامهم، فوضع 

جابر أن يكشف عن وجهه متوجعاً هل مما مثل به 
صىل اهلل -الكفار فنهاه قومه عن ذلك فقال انليب 

: ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها -عليه وسلم
 .ترشيفاً هل وتكريماً 

** 

Abdullah ibn `Amr ibn Haraam al-Ansaari, the father of 

Jaabir, may Allah be pleased with him, was brought to 

the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, on the day of the battle of Uhud. On that day, the 

disbelievers mutilated the bodies of the Muslims killed 

in that battle. When Abdullah's body was placed in front 

of the Prophet, Jaabir wanted to uncover his face in 

agony for what the disbelievers had done with his body. 

However, his people stopped him from that and the 

Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

said: The angels are still shading him with their wings, 

as an honor and tribute to him. 
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 املراجع:املصادر و

د عبد ابلايق, . صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤا1422صحيح ابلخاري دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية، حتقيق حممد زهري انلارص ،الطبعة األوىل
ه . ديلل 1407دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

ر كنوز إشبيليا, الطبعة الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دا
 ـه 1423ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 1430األوىل, 

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

   (6390) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

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

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, never said: 

"No" to anyone who asked him for 
something. 

 :احلديث .1378
قال: ما  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

،  -صىل اهلل عليه وسلم -ُسئل رسول اهلل  شيئا قطُّ
قال: ما سئل  -ريض اهلل عنه-فقال: ال.   وعن أنس 

ىلع اإلسالم شيئا  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
إال أعطاه، ولقد جاءه رجل، فأعطاه غنما بني جبلني، 

قومه، فقال: يا قوم، أسلموا فإن حممدا فرجع إىل 
يعطي عطاء من ال َيىش الفقر، وإن اكن الرجل 
ليسلم ما يريد إال ادلنيا، فما يلبث إال يسريا حىت 

 يكون اإلسالم أحب إيله من ادلنيا وما عليها.

** 

1378. Hadith: 

Jaabir ibn ‘Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, never said: "No" to 

anyone who asked him for something. Anas ibn Maalik, 

may Allah be pleased with him, reported: "Never was 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, asked for anything by someone 

who was about to accept Islam but that he gave it to 

them. A man came to him and asked for alms, so he 

gave him a number of sheep (so large that they filled 

the space) between two mountains. So the man 

returned to his people and told them: 'O my people, 

embrace Islam, for Muhammad gives lavishly like 

someone who does not fear any poverty.' Some people 

would embrace Islam only for worldly gains, but Islam 

soon became dearer to them than the whole world and 

all what is in it". 

 .صحيح  :رجة احلديثد
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ما  -صىل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: أن انليب 
سأهل أحٌد شيئا من أمور ادلنيا، قال هل : )ال( َمنَْعا 
للعطاء، بل إن اكن عنده أعطاه، أو قال هل ميسوراً من 

يف قوهل: )وأما السائل  -تعاىل-مر اهلل القول، امتثاال أل
[.  وروى ابلخاري يف األدب 10فال تنهر(، ]الضىح : 
: "اكن -صىل اهلل عليه وسلم-املفرد، عن أنس، أنه 

جَنََز هل إن اكن 
َ
رحيما، فاكن ال يأتيه أحد إال وَعَده وأ

عنده"، وحسنه الشيخ األبلاين يف اتلعليقات ىلع 
ريض اهلل -وعن أيب هريرة  (.145األدب املفرد )ص 

، -صىل اهلل عليه وسلم-، أن رجال أىت انليب -عنه
فبعث إىل نسائه فقلن: ما معنا إال املاء، فقال رسول 

: "من يَُضمُّ أو يُِضيُف -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
(.  ويف ابلخاري 3798هذا" رواه ابلخاري برقم: )

 ريض اهلل-(: عن سهل بن سعد 2093أيضاً برقم)
، قال: جاءت امرأة بربدة... قالت: يا رسول اهلل -عنه

ْكُسوَكَها، فأخذها انليب 
َ
صىل -إين نََسْجُت هذه بيدي أ

** 

Hadith Explanation: The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, would never say: "No" to 

anyone who asked him for worldly provisions. Rather, if 

he had what he was asked for, he would give it to him. 

If he did not have, he would say kind words, in 

compliance with Allah's command: {And as for the 

beggar, do not scold him.} [Duha: 10] Al-Bukhari 

narrated in his book Al-Adab al-Mufrad on the authority 

of Anas, may Allah be pleased with him, that the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

"was very merciful, and no one came to him asking for 

something except that he promised to give it to him and 

carried out that promise if he had something to give." 

[Al-Albaani classified it as Hasan/Sound in his 

commentary on Al-Adab Al-Mufrad, p. 145] Abu 

Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported: "A 

man came to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, so he sent a messenger to his 

wives (to bring something for the man to eat), but they 

said that they had nothing except water. Thereupon, he 

said: 'Who will take this (man) as a guest?'" [Narrated 

by Al-Bukhari, no. 3798] In another narration by Al-

Bukhari, no. 2093, Sahl ibn Sa‘d, may Allah be pleased 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:
  لُقية < كرمه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُ 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
نَس بن مالك 

َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َيىش : اخلشية يه اخلوف املقرون بالعلم •

 :فوائد احلديث
 .جواز سؤال اإلمام .1

كرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وحسن خلقه، وأنه ال يرد سائاًل وأن عطاءه اكن عطاء من ال َيىش فقراً، وال حيرص ىلع دنيا ثقة  مزيد .2
 .باهلل سبحانه وتعاىل

 املراجع:املصادر و

: عبد الرمحن بن نارص آل سعدي، حتقيق: عبد بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل.     تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان، تأيلف
ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري 1420الرمحن بن معال اللوحيق، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

حلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن ا1422انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
: تأيلف املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. العريب الكتاب دار: انلارش عالن، بن حممد: تأيلف الفاحلني، ديلل. بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه1422 األوىل،: الطبعة الفكر، دار: انلارش القاري، سلطان بن يلع
   (3885) الرقم املوحد:

حمتاجا إيلها، فخرج إيلنا وإنها  -اهلل عليه وسلم
إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول اهلل، اْكُسنِيَها، 

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال: "نعم"،  فجلس انليب 
ملجلس، ثم رجع، َفَطَواَها ثم أرسل بها إيله، فقال هل ا

القوم: ما أحسنت، سأتلها إياه، لقد علمت أنه ال يَُردُّ 
سائال، فقال الرجل: واهلل ما سأتله إال تلكون كَفيِن 
يوم أموت، قال سهل: فاكنت كَفنُه".    فهذا هو حاهل 

مع من سأهل، فإن اكن عنده  -صىل اهلل عليه وسلم-
 -صىل اهلل عليه وسلم-اه إياه ولو اكن للنيب أعط

حاجة به وإن لم يكن عنده اعتذر هل أو وَعَدُه إىل 
حني أو َشَفَع هل عند أصحابه، وهذا من جوده وكرمه 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وحسن أخالقه 

with him, reported: "A woman brought a Burdah (cloak) 

to the Prophet and said: "O Messenger of Allah, I have 

knitted this with my own hands for you to wear." So the 

Prophet took it, and he was in need of it, and he came 

out to us wearing it. A man said: 'O Messenger of Allah, 

give it to me to wear.' The Prophet said: 'Yes,' and sat 

with us. Later, when he returned home, he folded the 

Burdah and sent it to the man. The people said to the 

man: 'It was not good of you to ask him for it when you 

know that he never turns down anyone's request.' The 

man said: 'By Allah, I only asked him for it so that it 

would be my shroud when I die.' And it was (indeed) his 

shroud when he died."  These are examples of how the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

behaved with anyone who asked him for something. If 

he had something to give, he would give it, even if it 

belonged to him or he needed it. If he did not have 

anything to give, he would apologize or promise to give 

him later, or he would ask his Companions if one of 

them could give him what he asked for. This is an 

indication of his great generosity, munificence, and 

excellent manners, may Allah's peace and blessings be 

upon him. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهمالفضائل واآلداب < الف اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

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

 :فوائد احلديث
 .ذاكئه.وهذا من فضل اهلل عليه؛ فإن اهلل تعاىل يمنح عبده الصالح مثل ذلكوفراسته وبيان قوة توقعه وشدة  -ريض اهلل عنه-فضل عمر  .1

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة  -ه. 1418اجلوزي، الطبعة األوىل،  الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا،  -ه. 1407الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، 

 العثيمني، صالح بن حممد للشيخ الصاحلني، رياض رشح -. م2004 - ـه1425 الرابعة،: الطبعة بلنان، –النرش واتلوزيع، بريوت دار املعرفة للطباعة و
 .تاريخ بدون بريوت، –صحيح ابلخاري، بدر ادلين العيىن، دار إحياء الرتاث العريب  رشح القاري عمدة-. ه1426 الرياض، الوطن، مدار

   (3473) الرقم املوحد:

يقول لَشء  -ريض اهلل عنه-ما سمعت عمر 
  قط: إين ألظنه كذا، إال اكن كما يظن

Never have I heard `Umar saying about 
something: I think it to be so-and-so, but it 

proved to be as he had thought. 

 :احلديث .1379
ما سمعت عمر قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

: إين ألظنه كذا، إال  -ريض اهلل عنه- يقول ليشء َقطُّ
 اكن كما يظن.

** 

1379. Hadith: 

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them, 

reported: "Never have I heard `Umar saying about 

something: 'I think it to be so-and-so,' but it proved to 

be as he had thought". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن الصحابة يرون عمر حيكم ىلع أمور ال تكون 
ظاهرة واضحة لغريه من انلاس، ثم ملا تتضح تلك 
األمور يظهر أنَّ حكم عمر عليها قبل ظهورها اكن 

 .رت يف الواقعموافقا ملا وقعت وظه

** 

The Companions used to see `Umar ibn al-Khattaab, 

may Allah be pleased with him, judging matters that 

were not clear or understandable to them. Then, 

afterwards, after these matters became clear, they 

would find out that `Umar's judgment regarding them 

was correct and in accordance with the way those 

matters unfolded in reality. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

65 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ما اعب : أي: ما جعله ذا عيب •

 .طعاما : ما يطعمه من مأكول ومرشوب •

 .اشتهاه : اشتىه اليشَء: اشتدت رغبته فيه •

 .قط : أي: يف زمن من األزمنة •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ينبيغ أن ال يعب املسلم طعاًما تأسيا برسول اهلل  .1

 . مدح الطعام ديلل الرغبة، ويف ذمه ديلل احتقار انلعمةيف .2

 .؛ فإنه لم يعب طعاما قط-صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق الرسول  .3

 .بيان حسن األدب؛ ألن املرء قد ال يشتيه طعاما ويشتهيه غريه .4

 .احبه, وجرب لقلب ص-سبحانه وتعاىل-يف تعييب الطعام كرس لقلب صاحبه، ويف مدحه اثلناء ىلع اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
لصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. تطريز رياض ا1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

 صحيح. اثلانية: الطبعة بلنان، –م. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 2002 - ـه1423دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422الطبعة: األوىل، وق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، ط دار: نرش ابلخاري،

 .بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4966) الرقم املوحد:

 -صىل اهلل عليه وسلم-ما اَعَب رسوُل اهللِ 
َكلَُه، َوإِْن َكرَِهُه تََرَكهُ 

َ
، إِِن اْشَتَهاهُ أ   َطَعاًما َقطر

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, never found 

fault with any food. If he liked it, he would 
eat, and if he disliked it, he would leave it. 

 :احلديث .1380
قال: ما اعب رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

طعاما قط، إن اشتهاه  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 أكله، وإن كرهه تركه.

** 

1380. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, never found fault with any 

food. If he liked it, he would eat it, and if he disliked it, 

he would leave it. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

** 

The Prophet never spoke badly of any food served to 

him; if he liked it, he would eat it, if not, he would leave 

it, without finding fault in it. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعء اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي، وبالزيادة رواه أمحد راوي احلديث:

اِمت  -عنهريض اهلل -أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ُعبَاَدَة بِْن الصَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذاً نكث : نكث ادلاعء بغري إثم وال قطيعة رحم •

 .اهلل أكث : أكث إحساناً مما تسألون •

ما لَع األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال 
آتاه اهلل إياها، أو رصف عنه من السوء مثلها، ما 

 لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم
 

No Muslim on earth supplicates Allah the 
Almighty except that Allah answers his 
supplication or averts from him harm 

equivalent to it, unless he supplicates for 
something sinful or for the severing of the 

ties of kinship. 

 :احلديث .1381
أيب سعيد و  -ريض اهلل عنه-عن عبادة بن الصامت 

ما ىلع األرض »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-اخلدري
مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها، أو 
رصف عنه من السوء مثلها، ما لم يَْدُع بإثم، أو قطيعة 

اهلُل »، فقال رجل من القوم: إذا نُكِث قال: «رحم
خر هل من »ويف رواية أيب سعيد زيادة: «. أكث أو يَدَّ

 «.ألجر مثلهاا

** 

1381. Hadith: 

`Ubaadah ibn as-Saamit and Abu Sa`eed al-Khudri, 

may Allah be pleased with them, reported that the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: "No Muslim on earth supplicates Allah the 

Almighty except that Allah answers his supplication or 

averts from him harm equivalent to it, unless he 

supplicates for something sinful or for the severing of 

the ties of kinship." Upon this one of the Companions 

said: "Then we shall supplicate plenty." He (the 

Prophet) said: "Allah is more plentiful (in responding)." 

The report of Abu Sa`eed al-Khudri had the following 

addition: "or Allah will save an equivalent reward for 

him”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-احلديث يرغب لك مسلم أن يكون ىلع صلة بربه 
، قواًل وعماًل، وادلاعء الصادر من قلب -عز وجل

، تفتح هل أبواب -عز وجل-صادق متعلق بمحبة اهلل 
اذلي جييب  -عز وجل-السماء، ويستجيب هل اهلل 

املضطر إذا داعه، ويكشف السوء، فادلاعء ال يضيع، 
فهو إما أن يستجاب وحيصل املطلوب أو أن يمنع اهلل 
به من السوء بقدره، أو يدخر هل من انلفع مثله وما 

 .عند اهلل من اخلري أكث مما يطلب انلاس ويسألون

** 

This Hadith encourages every Muslim to have a 

connection with Allah, Exalted and Glorified may He be, 

in words and deeds. The supplication that comes out of 

a sincere heart that is filled with love for Allah will find 

the gates of heaven open before it. It will be answered 

by Allah Who answers the one in distress when he calls 

upon Him and removes hardship. Supplication is never 

wasted; it will either be answered, or Allah will prevent 

harm from befalling the person in proportion to the 

supplication, or He will save reward for him in the 

hereafter equivalent to the supplication. Verily, what 

Allah has of goodness is way more than what people 

could ever ask for. [Al-Qaari, Mirqaat-ul-Mafaateeh 

Sharh Mishkaat-ul-Masaabeeh, 4:1537-1538; Ibn 

`Uthaymin, Sharh Riyaad-us-Saaliheen, 6:54] 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

67 
 

 .رصف : منع •

 .يدخر : جيعل •

 :فوائد احلديث
 .وآدابها؛ ذللك ينبيغ ىلع العبد أن ال يستعجل باإلجابةدعوة املسلم مستجابة ال ترد لكن برشوطها  .1

 .ادخارها يلوم القيامة فيثيبه عليها -اتلأخري ودفع ابلالء عنه بقدرها، ج -اإلجابة، ب -دعوة املسلم حتت ثالثة أمور: أ .2

 .السائل خزائن اهلل مألى ويداه مبسوطتان ال ينقصها سؤال العباد، وما عنده ال ينفد مهما كث الطلب وألح .3

 .-تبارك وتعاىل-استحباب اإلحلاح يف الطلب؛ ألن يف ذلك إظهار اتلرضع والفاقة والعجز هلل  .4

 .استحباب السؤال الكثري؛ فإن اهلل ال يتعاظم عليه يشء .5

 .ال جتاب ادلعوة املقرتنة بإثم أو قطيعة رحم .6

 املراجع:املصادر و

، 1. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط2ه. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1ط بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، .1
،  4. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط3ه.  1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، 1. رياض الصاحلني للنووي، ط4ه.  1425فة، بريوت، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعر
. رشح 6ه. 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4. رياض الصاحلني، ط5ه.  1428بريوت، 

، املكتب اإلساليم، بريوت، 3. صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين، ط7ه. 1426دار الوطن للنرش، الرياض،  رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني،
. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، 9ه. 1422، دار الفكر، بريوت، 1. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري، ط8ه. 1408

 حممد أمحد: وتعليق حتقيق الرتمذي، جامع. 11. الرياض –، مكتبة املعارف 5. صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين، ط10ه. 1407ة، ، مؤسسة الرسال14ط
 .ه 1395، مرص، 2ر ، وآخرون،  رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، طشاك

   (5100) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ُعَداِت؟ اجتنبوا جمالس  ما لكم وملجالس الصر
ُعَداِت   Why do you sit in pathways? Avoid sitting  الصر

in pathways. 

 :احلديث .1382
قال: ُكنَّا  -ريض اهلل عنه-عن أيب طلحة زيد بن سهل 

ث فيها فجاء رسول اهلل  صىل -قعودا باألفِْنيَِة نتحدَّ
ما لكم »فقام علينا، فقال:  -اهلل عليه وسلم

ُعَداِت؟ اجتنبوا جم ُعَداِت وملجالس الصُّ «. الس الصُّ
فُقلنا: إنما َقَعْدنَا لغري ما بأس، َقَعْدنَا نتَذاَكر، 

وا حَقها: َغضُّ ابَلرَص، وردُّ »ونتحدث. قال:  إما ال فأدُّ
 «.السالم، وُحْسن الالكم

** 

1382. Hadith: 

Abu Talhah Zayd ibn Sahl, may Allah be pleased with 

him, reported: "We were sitting in the yards and talking 

when the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, came. He stopped by us and 

said: 'Why do you sit in pathways? Avoid sitting in 

pathways!' We said: 'We sit for no harm whatsoever. 

We sit to discuss and talk.' He said: 'If you have to, then 

fulfill their rights: Lowering the gaze, returning the 

greeting, and speaking fairly"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنهم اكنوا قعوًدا عند  -ريض اهلل عنه-َيرب أبو طلحة 
فِنَاِء دار، ويه األماكن املتسعة عند ابليوت 

صىل اهلل -ويتحدثون يف أمورهم، "فجاء رسول اهلل 
صىل اهلل عليه -ي أن انليب فقام علينا" أ -عليه وسلم

صىل اهلل -أقبل عليهم ووقف عندهم ونهاهم  -وسلم
عن اجللوس يف الطرقات. قالوا: "إنما  -عليه وسلم

َقَعْدنَا لغري ما بأس، َقَعْدنَا نتَذاَكر، ونتحدث" أي أن 
جلوسنا هنا يا رسول اهلل ال ألمر فيه بأس رشاًع، بل 

ذاكر ونتحدث جلوسنا هنا ألمر مباح وهو أننا نت
وا حَقها" أي فإن أبيتم ترك  فيما بيننا. قال: "إما ال فأدُّ
هذه املجالس، فأدوا حقها ويف الرواية األخرى: "إن 
أبيتم إال املجلس فأعطوا الطريق حقه"، ويف الرواية 
األخرى: "سألوه وما حقُّ الطريق" فقال هلم: "َغضُّ 

 الرواية ابَلرَص، وردُّ السالم، وُحْسن الالكم"، ويف
األخرى: "غضُّ ابلرص وكفُّ األذى وردُّ السالم 
واألمر باملعروف وانليه عن املنكر" واملعىن إن أبيتم 
إال اجللوس يف الطرقات، فإن الواجب عليكم أن 

وا ما هو واجب عليكم، فبني هلم  صىل اهلل -تُؤَدُّ
سبب انليه عن اجللوس يف الطرقات  -عليه وسلم

يتعرض للفنت حبضور النساء  وذلك أن اإلنسان قد
الشواب، وخوف ما يلحق من ذلك من انلظر إيلهن 
والفتنة بسببهن، ومن اتلعرض حلقوق اهلل 

** 

Abu Talhah, may Allah be pleased with him, says that 

the Companions were sitting in the house yards 

discussing their affairs. The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, stopped by 

and forbade them to sit in pathways. They said that they 

had no intention for doing harm, and just sat to discuss 

their own affairs, without violating Islamic principles. 

Therefore, he guided them, should they insist, to fulfill 

the rights of the road. They asked him, as we know from 

another narration, what the rights of the road were. He 

mentioned three rights: lowering the gaze, returning the 

greeting, and speaking fairly. According to another 

narration: Lowering the gaze, refraining from harming 

others, returning the greeting, enjoining what is good, 

and forbidding what is evil. So there are rights to be 

fulfilled when choosing to sit on the road.  By forbidding 

them to sit in pathways, the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, wanted to save them from 

potential violations, such as looking at women and 

getting seduced by them; abusing the rights of others, 

which would be otherwise kept intact if one stays at 

home; seeing wrongdoings. In such a case, one should 

enjoin what is good and forbid what is evil. Failure to 

observe this duty will expose one to the danger of 

disobeying Allah. Also, one has to greet others back. 

Failure to do so, especially when one's response is 

inadequate to the amount of greetings one receives, 

makes one incur a sin for not fulfilling such an 

obligation. Anyhow, a Muslim is required neither to 

expose himself to temptations, nor to bind himself with 

something that he cannot properly fulfill. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  داب الرشعية < آداب الطريق والسوقالفضائل واآلداب < اآل اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .األفِْنيَة : مجع فناء وهو املاكن الُمتَّسع أمام ابليت •

 .فقام علينا : وقف علينا •

ُعَدات : الُطرقات •  .الصُّ

 . ما بأس : ابَلأس: املانع واحلرج، واملعىن: أن قعودنا هنا ملباح ال ألمر فيه بأس رشاعلغري •

 :فوائد احلديث
إباحة اجللوس يف حافات الطرق، برشط أداء حق الطريق واتلأدب باآلداب اإلسالمية، ويه: غضُّ ابلرص، ردُّ السالم، كفُّ األذى، واألمر  .1

 .باملعروف وانليه عن املنكر

 .عن إتيان األماكن اليت يتعرض فيها للفنت انليه .2

 .انليه عن تضييق الطريق ىلع املسلمني .3

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني،  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن  1430، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل:  تأيلف: محد بن نارص بن العمار

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء 1997 -ه 1418اجلوزي ، سنة النرش:  
 ـه   1428ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل،  بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –عريب الرتاث ال

طبعة: ال -إكمال املعلم بفوائد مسلم، تأيلف: عياض بن موىس بن عياض، حتقيق: د/ ييح بن اسماعيل،  انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع 
 .ه 1426 ـه              رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1419األوىل، 

   (8896) الرقم املوحد:

وللمسلمني بما ال يلزم اإلنسان إذا اكن يف بيته 
وحيث ينفرد أو يشتغل بما يلزمه، ومن رؤية املنكر، 
فيجب عليه يف هذه احلال أن يأمر باملعروف وينىه 

، فإن ترك ذلك فقد تعرض ملعصية اهلل. عن املنكر
وكذلك هو يتعرض ملن َيُمر عليه ويسللم، وربما كث 
ه  ذلك عليه فيعجز عن ردل السالم ىلع لك َمار، ورَدُّ
فرض، فيأثم واملرء مأمور أال يتعرض للفنت، وال يلزم 

 .نفسه ما لعله ال يقوم حبقه فيه
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوات اتلصنيف:   الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < َذمُّ اهلوى والَشي

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-الِمْقَدام بن َمْعِدي َكِرَب  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :فرداتمعاين امل
 .واعء : اإلناء اذلي يوضع فيه اليشء •

 .حبسب ابن آدم : يكفيه لسد الرمق، وإمساك القوة •

 .لقيمات : مجع لقيمة، تصغري لقمة •

 .يقمن صلبه : ظهره يلتقوى ىلع الطاعة •

ما مأل آديمٌّ واعًء رشًّا من بطن، ِبسب ابن آدم 
أكالت يقمن صلبه، فإن اكن ال حمالة، فثلث 

 ه، وثلث نلفسهلطعامه، وثلث لْشاب
 

The son of Adam does not fill any vessel 
worse than his stomach. It is enough for the 

son of Adam to eat a few mouthfuls to 
straighten his back, but if he must (fill his 
stomach), then one third for his food, one 
third for his drink, and one third for his 

breath. 

 :احلديث .1383
قال:  -ريض اهلل عنه-عن الِمْقَدام بن َمْعِدي َكرَِب 

ما »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 
ُكاَلٍت 

ُ
ا من بطن، حِبَْسِب ابن آدم أ َمأَل آَديِمٌّ واَِعًء رَشًّ

ث يُِقْمَن ُصلْبَه،ُ فإن اكن ال حَمَالَة، َفثُلٌُث لطعامه، وثل
 «.لرشابه، وثلث نِلََفِسهِ 

** 

1383. Hadith: 

Al-Miqdaam ibn Ma`di Karib, may Allah be pleased with 

him, reported: "I heard the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, say: 'The son 

of Adam does not fill any vessel worse than his 

stomach. It is enough for the son of Adam to eat a few 

mouthfuls to straighten his back, but if he must (fill his 

stomach), then one third for his food, one third for his 

drink, and one third for his breath" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إىل أصل  -صىل اهلل عليه وسلم-يرشدنا انليب الكريم 
من أصول الطب، ويه الوقاية اليت ييق بها اإلنسان 
صحته، ويه اتلقليل من األكل، بل يأكل بقدر ما 
يسد رمقه ويقويه ىلع أعماهل الالزمة، وإن رش واعء 

بع من األمراض ُملئ هو ابلطن ملا ينتج عن الش
الفتاكة اليت ال حتىص اعجال أو آجال باطنا أو ظاهرا، 

قال: إذا اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم إن الرسول 
اإلنسان البد هل من الشبع، فليجعل األكل بمقدار 
اثللث، واثللث اآلخر للرشب، واثللث للنفس حىت 
ال حيصل عليه ضيق ورضر، وكسل عن تأدية ما 

 .يف أمر دينه أو دنياه أوجب اهلل عليه

** 

The noble Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, guides us to one of the principles of 

medicine, which is the precaution that man should take 

to maintain his health by minimizing the amount of food 

he consumes. One should eat only the amount 

sufficient to keep him alive and provide him with 

strength to carry out his essential tasks. The worst 

vessel to fill is the stomach due to the innumerable fatal 

illnesses caused by satiation that appear sooner or 

later, whether internally or externally. Also, the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said that if one must fill his stomach, then 

he should let his food fill its one third only, his drink 

another third, and the remaining third for his breath, so 

that he would not suffer constriction and harm and feel 

too lazy to fulfill what Allah has made obligatory on him 

in terms of his religious and worldly affairs. 
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 .فإن اكن ال حمالة : ال بد من اتلجاوز عما ذكر فلتكن أثالثا •

 .ث ما يدخل بطنهفثلث لطعامه : أي جعل ما يأكله من الطعام ثل •

 .وثلث لرشابه : مرشوبه جيعله هل •

 .وثلث نلفسه : باتلحريك يدعه هل يلتمكن من اتلنفس، وحيصل هل نوع صفاء ورقة •

 :فوائد احلديث
 .عدم اتلوسع يف األكل والرشب، وهذا أصل جامع ألصول الطب لكها، ملا يف كثة الشبع من األمراض واألسقام .1

 .من جوامع اللكم -صىل اهلل عليه وسلم- فيه شاهد ملا اختص به انليب .2

 .الغاية من األكل، ويه حفظ الصحة والقوة وبهما سالمة احلياة .3

 .ذم الشبع، وذلك إذا اكن دائماً أو اغبلاً  .4

 .""إياكم وابلطنة، فإنها مفسدة للجسم ومكسلة عن الصالة -ريض اهلل عنه -مللء ابلطن من الطعام أرضار بدنية ودينية، قال عمر  .5

األكل من حيث احلكم ىلع أقسام: واجب، وهو ما به حُتفظ احلياة ويؤدي تركه إىل رضر. جائز، وهو ما زاد ىلع القدر الواجب وال َُيىش  .6
يث يف رضره. مكروه، وهو ما َُيىش رضره. حمرم، وهو ما يُعلم رضره. ومستحب، وهو ما يُستعان به ىلع عبادة اهلل وطاعته وقد أمجل ذلك يف احلد

قوهل : "ثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث نلفسه" هذا لكه إذا اكن جنس  -أكالت أو لقيمات يقمن صلبه. ج -ملء ابلطن. ب -ث مراتب :أثال
 .املأكول حالالً 

احلديث قاعدة من قواعد الطب، وحيث إن علم الطب مداره ىلع ثالثة أصول: حفظ القوة واحلمية واالستفراغ، فقد اشتمل احلديث ىلع  .7
 ." ولني منها، كما يف قوهل تعاىل : " ولكوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال حيب املرسفنياأل

 .كمال هذه الرشيعة حيث اشتملت ىلع مصالح اإلنسان يف دينه ودنياه .8

 .من علوم الرشيعة أصوُل الطب وأنواع ٌمنه، كما جاء يف العسل واحلبة السوداء .9

 .مبنية ىلع درء املفاسد وجلب املصالحاشتمال أحاكم الرشيعة ىلع احلكمة، وأنها  .10

 .شهوة األكل سبب للمعصية، ويه اليت اكنت آلدم، ولعل هذا هو الرس يف اتلعبري بـ )ابن آدم( تذكرياً وحتذيراً  .11

 .إثبات األسباب .12

 .إطالق اسم الرش ىلع سببه، فسبب الرش رش، كما أن سب اخلري خري .13

 املراجع:املصادر و

 - ـه1422 السابعة،: الطبعة بريوت، –ح مخسني حديثا من جوامع اللكم، البن رجب احلنبيل، نرش: مؤسسة الرسالة جامع العلوم واحلكم يف رش-
فتح القوي املتني يف رشح -ه.  1380اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل،  نرش دار مطبعة انلووية، حديثًا األربعني رشح يف الربانية اتلحفة-. م2001

الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، -م. 2003ه/1424مة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، األربعني وتت
األحاديث -. األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن-للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  

-م. 1984ه/1404ة، األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نرش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: اثلاثل
سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار -فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 

 يف الغليل إرواء- م 2001 - ـه 1421 ، األوىل:  الرسالةالطبعة مؤسسة:  انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق أمحد، مسند-. م1998 بريوت، –الغرب اإلساليم 
 .م1985 - ـه 1405 ثلانيةا: الطبعة. بريوت –ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم 

   (4723) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .قَْوٌم : يطلق ىلع الرجال خاصة، لكن هنا يشمل النساء •

 .ِجيَفُة محار : أي : ُجثَُّة محار ميت ُمنْتِنَة •

 .حرسة : ندامة •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من الغفلة عن ذكر اهلل واتلنفري منها .1

 .وببذكر اهلل تطيب املجالس وتطمنئ القل .2

ما من قَْوٍم َيُقوُموَن من جملس ال يَْذُكُرون اهلل 
تعاىل فيه، إال قاموا عن مثل ِجيَفِة محار، واكن 

ةً   هلم َحرْسَ
 

No people leave a gathering in which they 
did not remember Allah the Almighty 

except that it will be as if they are leaving 
the carcass of a donkey, and it will be a 

cause of regret for them. 

 :احلديث .1384
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ما من قوم يقومون من »: -صىل اهلل عليه وسلم
فيه، إال قاموا عن مثل  -تعاىل-جملس ال يذكرون اهلل 

 «.واكن هلم حرسة جيفة محار،

** 

1384. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "No people leave a 

gathering in which they did not remember Allah the 

Almighty except that it will be as if they are leaving the 

carcass of a donkey, and it will be a cause of regret for 

them". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن احلديث: أن من جلسوا يف جملس لم يذكروا 
م كمثل حال اذلي جيلس يف فيه فحاهل -تعاىل-اهلل 

مائدة ضيافتها ِجيَفُة محار، اليت يه اغية يف انلتانة 
والقذارة، ويقوم عن ذلك املجلس كمن يقوم عن 
هذه اجليفة، وهذا مثال للتفريط يف ذكر اهلل، 
فيتندمون أشد انلدم ىلع ما فرطوا يف أوقاتهم 
وأضاعوها فيما ال نفع فيه.  فينبيغ ىلع املسلمني: أن 
حيرصوا لك احلرص ىلع أن تكون جمالسهم طاعة 
وعبادة وأن يفروا من جمالس اللهو كما يفرون من 
انلتانة والقذارة، فإن اإلنسان مسؤول عن أوقاته، 
وحماسب عليها، فإن اكن خريا فخري وإن اكن رشا 

 .فرش

** 

Whoever sits in a gathering where Allah the Almighty is 

not mentioned is like one who sits at a dining table 

where the carcass of a donkey is served, which is the 

most disgusting and putrid food imaginable. This is a 

strong metaphor to indicate the hideousness of 

neglecting the remembrance of Allah. It is a cause of 

severe regret for the time wasted in idle talk that entails 

no benefit at all. Hence, Muslims should be extremely 

keen on filling their gatherings with acts of worship and 

obedience to Allah, and should run away from idle 

gatherings of amusement just as they run away from 

filth and dirt. Indeed, every person is responsible for his 

time and will be held accountable for the way he spent 

it; if it was spent in a good way, then he would get 

rewarded for it, otherwise, he would bear the evil 

consequences. 
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 .لك وقت ال يشغل بطاعته اعقبته احلرسة وانلدامة يوم القيامة .3

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -يل، دار ابن اجلوزيانلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلال

سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
صاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون ديلل الفاحلني لطرق رياض ال -العرصية. 

 .شيحا، دار املعرفة
   (3910) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ما نقص مال عبد من صدقة، وال ظلم عبد 
مظلمة صْب عليها إال زاده اهلل عزا، وال فتح 
 عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر

 

One's money is never diminished by a 
charity; no one suffers injustice which he 

endures patiently except that Allah 
increases his honor; and no one opens a 

door of begging except that Allah opens for 
him a door of poverty. 

 :احلديث .1385
ريض اهلل -نماري عن أيب كبشة عمرو بن سعد األ

ثالثة أقسم عليهن، وأحدثكم »مرفواعً:  -عنه
حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وال 
ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهلل عزا، وال 

أو -فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر 
إنما »، قال: «وأحدثكم حديثا فاحفظوه -لكمة ُنوها

نفر: عبد رزقه اهلل ماال وعلما، فهو يتيق  ادلنيا ألربعة
فيه ربه، وَيِصُل فيه رمحه، ويعلم هلل فيه حقا، فهذا 
بأفضل املنازل. وعبد رزقه اهلل علما، ولم يرزقه ماال، 
فهو صادق انلية، يقول: لو أن يل ماال لََعِملُْت بعمل 
فالن، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه اهلل ماال، 

ه علما، فهو َيبط يف ماهل بغري علم، ال يتيق ولم يرزق
فيه ربه، وال يصل فيه رمحه، وال يعلم هلل فيه حقا، 
فهذا بأخبث املنازل. وعبد لم يرزقه اهلل ماال وال 
علما، فهو يقول: لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل 

 «.فالن، فهو بنيته، فوزرهما سواء

** 

1385. Hadith: 

Abu Kabshah `Amr ibn Sa`d al-Anmaari, may Allah be 

pleased with him, reported that the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: “Three 

things I swear to, and I will tell you something, so 

memorize it: One's money is never diminished by a 

charity; no one suffers injustice which he endures 

patiently except that Allah increases his honor; and no 

one opens a door of begging except that Allah opens 

for him a door of poverty (or something similar). And I 

will tell you something, so memorize it.” He said: “The 

world is for four (types of) people: A person whom Allah 

has given wealth and knowledge, so he fears his Lord 

regarding it [wealth], maintains by means of which his 

kinship ties, and knows that Allah has a right in it. This 

one is in the best station. A person whom Allah has 

given knowledge and no wealth, but he has a sincere 

intention, saying: 'If I had wealth, I would do as so-and-

so does.' With this [good] intention of his, they both 

receive the same reward. A person whom Allah has 

given wealth and no knowledge, so he squanders his 

wealth without awareness; neither fearing his Lord 

regarding it, nor maintaining by means of which his 

kinship ties, nor knowing that Allah has a right in it. This 

one is in the worst station. A person whom Allah has 

given neither wealth nor knowledge, so he says: 'If I had 

wealth, I would do as so-and-so does.' With this [bad] 

intention of his, they both incur the same sin”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

ما نقص مال عبد من صدقة. أي: بركته من  -1فيه: 
لَمة فصرب وال ُظِلَم عبد مظْ  -2أجل إعطاء صدقة. 

عليها إال زاده اهلل بها عزاً. أي مظلمة ولو اكن 
متضمناً نلوع من املذلة إال أعزه اهلل بها ويذل 

وال فتح عبد ىلع نفسه باب سؤال انلاس  -3الظالم. 
ال حلاجة ورضورة بل لقصد غىن وزيادة إال أفقره اهلل 

** 

In the first Hadith, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, mentioned three things which 

he would swear to be significant. In the second, he 

mentioned four categories of people in the world.  As 

for the three things:  1. Charity never diminishes one’s 

money; i.e. the blessing in that money does not go as a 

charity is given therefrom.  2. One who endures 

oppression with patience, Allah increases his honor. If 

the oppression involves humiliation, Allah will honor the 

oppressed person and humiliate his oppressor. 3. If a 

person begs others for no need other than increasing 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال القلوب اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو كبشة عمرو بن سعد األنماري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ثالثة : أي: ثالث خصال •

 .َمظلمة : يه ما يطلبه عند الظالم •

 .نفر : ما بني اثلالثة إىل العرشة •

 :فوائد احلديث
 .جواز احللف ىلع اليشء تلأكده أو نزع شبهة يف قلب السامع دون أن يستحلف .1

 .الشدائد وعدم رد الظلم بمثله احلث ىلع الصرب وحتمل .2

 من ترك شيئاً هلل وهو قادر عليه جزاه اهلل خرياً بعمله .3

 .يظهر أثر العفو والصفح عزاً ورفعة وكرامة يف ادلنيا واآلخرة .4

 .اتلحذير من املسألة لغري حاجة وأنها تفتح باب فقر .5

 .بيان أقسام أهل ادلنيا .6

 .احلض ىلع العلم والعمل مع اإلخالص فيهما .7

 .ث ىلع صلة األرحاماحل .8

 .-تعاىل-املال بال علم يؤدي إىل اتلهلكة والعلم بال خوف من اهلل يؤدي إىل غضب اهلل  .9

 .املرء يثاب ىلع اإلرادة اجلازمة وإن عجز عن القيام بالفعل .10

 املراجع:املصادر و

-شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, حتقيق وتعليق:أمحد حممد
م  صحيح اجلامع وزيادته, تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين,  1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية،  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

بأن فتح هل باب احتياج آخر أو سلب عنه ما عنده 
عبد  -1ثم ذكر أن ادلنيا ألربعة أصناف:   من انلعمة.

رزقه اهلل ماال وعلما، فهو يتيق بأن يرصف هذا املال 
يف مرصفه الصحيح، وبعمل بعلمه، وَيِصُل رمحه، فهذا 

عبد رزقه اهلل علما، ولم يرزقه  -2بأفضل املنازل.  
ماال، فهو صادق انلية، يقول: لو اكن يل مال لََعِملُْت 

 -3ألول، فهو بنيته، فأجرهما سواء. مثل عمل العبد ا
عبد رزقه اهلل ماال، ولم يرزقه علما، فهو َيبط يف 
ماهل بغري علم، ال يتيق فيه ربه، وال يصل فيه رمحه، 

عبد  -4وال يعلم هلل فيه حقا، فهذا بأخبث املنازل. 
لم يرزقه اهلل ماال وال علما، فهو يقول: لو اكن يل مال 

د اثلالث، فهو بنيته، لعملت فيه مثل عمل العب
 .فوزرهما أي إثمهما سواء

his own wealth, Allah will make him poor by opening for 

him other prospects of need or by depriving him of his 

wealth. 
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اهلاليل, دار ابن اجلوزي. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة  انلارش: املكتب اإلساليم. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد
 .ه1422اعم  1املصابيح, تأيلف: يلع بن سلطان حممد املال اهلروي القاري, انلارش: دار الفكر, ط

   (5833) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ُحٍد هذا ذهًبا تميض 
ُ
يِن أن عندي مثل أ ما يرَُسر

يلعَّ ثالثة أيام وعندي منه ديناٌر، إال يشء 
يٍْن، إال أن أقوَل به يف عباد اهلل هكذا أ رصده ِِلَ

 وهكذا وهكذا

 

I would not be pleased to have the like of 
Uhud in gold and three days pass while 

even one dinar thereof remains with me, 
except what I keep for debts. Otherwise, I 
would distribute it among Allah's slaves 

like this, and like this, and like this. 

 :احلديث .1386
قال: كنت أميش مع  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

ٍة باملدينة،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  يف َحرَّ
ُحٌد، فقال: 

ُ
قلت: بليك يا رسول « يا أبا ذر»فاستقبلنا أ
ُحٍد هذا»اهلل. فقال: 

ُ
يِن أن عندي مثل أ ذهبًا  ما يرَُسُّ

تميض يلع ثالثة أيام وعندي منه ديناٌر، إال يشء 
يٍْن، إال أن أقوَل به يف عباد اهلل هكذا  أرصده دِلَ

عن يمينه وعن شماهل ومن خلفه، ثم « وهكذا وهكذا
قَلُّوَن يوم القيامة إال »سار، فقال: 

َ
إن األكثين هم األ

عن يمينه وعن « من قال باملال هكذا وهكذا وهكذا
ماكنك »ثم قال يل: «. وقليل ماهم»من َخلفه شماهل و

ثم انطلق يف سواِد الليل حىت « ال ترَْبح حىت آتيك
فُْت أن  تَوارى، فسمعت صوتًا، قد ارتفع، َفَتَخوَّ

 -صىل اهلل عليه وسلم-يكون أحٌد َعرض للنيب 
ْح حىت آتيك»فأردت أن آتيه فذكرت قوهل:  « ال ترَْبَ

لقد سمعت صوتًا  فلم أبَْرْح حىت أتاين، فقلت:
فُْت منه، فذكرت هل، فقال:  قلت: « وهل سمعته؟»خَتَوَّ

متك »نعم، قال: 
ُ
ذاك جربيل أتاين فقال: من مات من أ

، قلت: وإن زىن وإن «ال يرُشك باهلل شيئًا دخل اجلنة
 «.وإن زىن وإن رسق»رسق؟ قال: 

** 

1386. Hadith: 

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported: 

"While I was walking with the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, in the Harrah of 

Madinah, the Mount of Uhud came in sight. The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: 'O Abu Dharr!' I said: 'I am at your service, O 

Messenger of Allah.' He said: 'I would not be pleased to 

have the like of Uhud in gold and three days pass while 

even one dinar thereof remains with me, except what I 

keep for debts. Otherwise, I would distribute it among 

Allah's slaves like this, and like this, and like this,' 

pointing to his right, his left, and his back. He walked 

and said: 'The rich ones will be the ones with the least 

good deeds on the Day of Judgment except those who 

spend their wealth like this, and like this, and like this,' 

pointing to his right, left, and back, 'but these are only 

few.' Then he said to me: 'Stay in your place. Do not 

leave it until I come back to you.' Then he proceeded in 

the darkness of night until he went out of sight. I then 

heard a loud voice and I was afraid that someone might 

have attacked the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him. So I wanted to go to him, but I 

remembered what he had said: 'Do not leave until I 

come back to you.' Therefore, I stayed at my place until 

he came back to me. I said: 'I heard a voice and I was 

afraid of it,' and I mentioned that to him. He said: 'Did 

you hear it?' I replied: 'Yes.' He said: 'That was Jibreel 

(Gabriel) who came to me and said: "Whoever died of 

your Ummah without associating anything with Allah 

will enter Paradise.”' I said: 'Even if he committed 

fornication and theft?' He said: 'Even if he committed 

fornication and theft"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنه اكن  -نهمعىن احلديث: َيرب أبو ذر  ريض اهلل ع
ٍة ذات  -صىل اهلل عليه وسلم-يميش مع انليب  يف َحرَّ

ُحٌد اجلبل املعروف 
ُ
حجارة سود باملدينة، فاستقبلهم أ

: ما يرسين، -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 

** 

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reports that 

he was walking with the Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, in an area strewn with dark 

stones in Madinah, and they came upon the well-known 

Mount of Uhud. The Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, said that if he had 
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ُحٍد هذا ذهًبا فيمر 
ُ
أي: ال يفرحين، أن عندي مثل أ

ال يلع ثالثة أيام وعندي منه يشء، وال دينار واحد، إ
شيئًا أرصده دلين، فلو كنُت أملك من املال مقدار 
جبل أحٍد من اذلهب اخلالص ألنفقته لكه يف سبيل 
اهلل، ولم أبق منه إال اليشء اذلي أحتاج إيله يف قضاء 
احلقوق، وتسديد ادليون اليت يلع، وما زاد ىلع ذلك ، 
فإنه ال يرسين أن يميض يلع ثالثة أيام وعندي منه 

صىل اهلل عليه وآهل -ل ىلع أن انليب يشء. وهذا يد
من أزهد انلاس يف ادلنيا؛ ألنه ال يريد أن  -وسلم

صىل اهلل -جيمع املال إال شيًئا يرصده دلين، وقد تويف 
ودرعه مرهونة عند يهودي يف شعري  -عليه وسلم

عز -أخذه ألهله. ولو اكنت ادلنيا حمبوبة إىل اهلل 
، -عليه وسلمصىل اهلل -ما حرم منها نبيه  -وجل

فادلنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهلل وما وااله 
-عز وجل-واعلًما ومتعلًما، وما يكون يف طاعة اهلل 

.   ثم قال: "إن األكثين هم األقلون يوم القيامة" 
يعين: املكثون من ادلنيا هم املقلون من األعمال 

يف الصاحلة يوم القيامة؛ ألن الغالب ىلع من كث ماهل 
ادلنيا االستغناء واتلكرب واإلعراض عن طاعة اهلل؛ 
ألن ادلنيا تلهيه، فيكون مكًثا يف ادلنيا مقالًّ يف 
اآلخرة.  وقوهل: "إال من قال باملال هكذا وهكذا 

، -عز وجل-وهكذا" يعين رصف املال يف سبيل اهلل 
ثم قال: "وقليل ما هم" واملعىن أن من ينفق ماهل يف 

.  ثم قال: )من مات ال يرشك باهلل شيئا سبيل اهلل قليٌل 
دخل اجلنة وإن زىن وإن رسق( وهذا ال يعين أن الزىن 
والرسقة سهلة، بل يه صعبة، وهلذا استعظمها أبو ذر 
وقال: وإن زىن وإن رسق؟ قال: )وإن زىن وإن رسق(. 
وذلك؛ ألن من مات ىلع اإليمان وعليه معاص من 

إن اهلل ال يغفر أن كبائر اذلنوب؛ فإن اهلل يقول: )
يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء( ] النساء : 

[، قد يعفو اهلل عنه وال يعاقبه، وقد يعاقبه، 48
ولكن إن اعقبه فمآهل إىل اجلنة؛ ألن لك من اكن ال 
يرشك باهلل ولم يأت شيئًا مكفًرا؛ فإن مآهل إىل اجلنة، 

ار أما من أىت مكفًرا ومات عليه، فهذا خمدل يف انل
-وعمله حابط؛ ألن املنافقني اكنوا يقولون للرسول 

the like of Uhud in gold, he would not be pleased to 

keep it for more than three days, except an amount of 

it that he would use to settle a debt. In other words, if 

he had an amount of gold equal in size to the Mount of 

Uhud, he would spend it all in the cause of Allah, and 

would only keep of it what he needs to settle debts and 

fulfill rights due to others.  This indicates that the 

Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

was among the most ascetic people in this world, 

because he did not wish to collect wealth except only 

to settle his debts. When he died, his armor was 

pawned with a Jew for some barley that he borrowed 

from him to feed his family. Had the worldly life been 

dear to Allah the Almighty, He would not have deprived 

His Prophet of it. Indeed, the world is cursed, and 

everything in it is cursed, except for the remembrance 

of Allah and what pleases Him, as well as a scholar and 

a seeker of knowledge.  The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, further said that 

those who have much wealth in the world will be 

destitute of good deeds on the Day of Judgment, 

because wealthy people are mostly arrogant, feel that 

they are not in need of Allah, and refrain from obeying 

His commands. They are distracted by the pleasures of 

the world as they indulge themselves in life, and thus 

find themselves with poor stock in the Hereafter. The 

minority, however, are those who spend generously in 

the cause of Allah. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, further said that anyone who 

dies without associating partners with Allah will enter 

Paradise, even if he robbed and fornicated. This does 

not mean that fornication and theft are not major sins. 

They are. That is why Abu Dharr was astonished, 

saying: “Even if he committed fornication and theft?!” 

And the Prophet , may Allah’s peace and blessings be 

upon him, replied in the affirmative. Concerning the one 

who dies after having committed major sins, Allah says: 

{Indeed, Allah does not forgive association with Him, 

but He forgives what is less than that for whom He 

wills.} [Surat-un-Nisaa: 48] Allah may pardon or punish 

him. In case of punishment, however, he will end up 

entering Paradise. The rule is that any Muslim who 

does not associate partners with Allah or commits an 

act that takes him out of the fold of Islam will eventually 

settle in Paradise. However, anyone who commits an 

act of disbelief will reside eternally in Hell. All of his 

deeds will be rendered worthless. A case in point are 

the hypocrites, who used to say to the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him: {We testify 

that you are indeed the Messenger of Allah.} [Surat-ul-
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اتلوحيد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ة: األرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت. وحرة املدينة: موقع بظاهر املدينة حتت َواقِم • ة املدينة : احلَرَّ  .َحرَّ

ُحٌد : جبل أمحر بينه وبني املدينة  قرابة ميل من شمايلها •
ُ
 .أ

 .أرُْصُدُه : أعده أو أحفظه •

 هكذا، أي أنفقه ولم يكزنهقال باملال : فعل باملال  •

 .سواد الليل : أي : يللة قد اغب فيها القمر •

ْح : ال ترتك ماكنك •  .ال ترَْبَ

 .تََوارى : أي اغب شخصه •

 .َعَرض : تعرض هل بسوء •

 .القيامة : هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس وحياسبون •

مله؛ ألنه يقوم حبمل الويح من اهلل إيل الرسل عليهم الصالة جربيل : أحد املالئكة العظام، بل هو أفضل املالئكة فيما نعلم؛ لرشف ع •
 والسالم،

 .بليك : إجابة لك •

 :فوائد احلديث
 .مع أصحابه وعدم ترفعه ىلع أحد منهم -صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .1

 .ه، وشدة حرصه ىلع سالمته من لك مكرو-صىل عليه وسلم-مع رسول اهلل  -حسن أدب أيب ذر ـريض اهلل عنه .2

 .جواز حفظ املال لصاحب دين اغئب أو ألجل وفاء دين مؤجل حني حيل، وأن وفاء ادلين مقدم ىلع صدقة اتلطوع .3

 .وجوب االهتمام بادلين، واحلرص ىلع قضائه واملسارعة إىل تسديده وتقديمه ىلع اإلنفاق والصدقة يف سبيل اهلل، ألن تسديد ادليون أوىل .4

 . سبيل اهلل؛ ألن األكثين هم األقلون يوم القيامةحث أصحاب األموال ىلع اإلنفاق يف .5

 .ال يكره وجود املال مادام صاحبه ينفق منه يف سبيل اهلل .6

 .وعدم خمالفته -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-استجابة الصحابة  .7

، ثم -صىل اهلل عليه وسلم-يكون أحد عرض للنيب  جواز األخذ بالقرائن، وهذا ظاهر يف قول أيب ذر: فسمعت صوتًا ارتفع، فتخوفت أن .8
 .-إخباره الرسول بذلك وسكوته ـصىل اهلل عليه وسلم

: )نشهد إنك لرسول اهلل( ] -عليه الصالة والسالم
[، واكنوا يذكرون اهلل ولكن ال يذكرون  1املنافقون: 

اهلل إال قليال ويصلون ولكن )وإذا قاموا إىل الصالة 
[ ومع ذلك فهم يف ادلرك 140قاموا كساىل( ]النساء: 

نلار. فدل ىلع الزهد يف ادلنيا، وأن األسفل من ا
اإلنسان ال ينبيغ أن يعلق نفسه بها، وأن تكون 

عز -ادلنيا بيده ال بقلبه، حىت يقبل بقلبه ىلع اهلل 
؛ فإن هذا هو كمال الزهد، وليس املعىن أنك -وجل

ال تأخذ شيئًا من ادلنيا؛ بل خذ من ادلنيا ما حيل لك، 
ا يف يدك وال وال تنس نصيبك منها، ولكن اجعله

 .جتعلها يف قلبك، وهذا هو املهم

Munaafiqoon: 1] And they used to remember Allah but 

only a little, and they used to pray but {When they stand 

for prayer, they stand lazily.} [Surat-un-Nisaa: 142] 

Despite all that, they will be in the lowest depth of the 

Fire. Finally, this Hadith encourages an ascetic 

approach toward the worldly life, i.e. not to be attached 

to it. The world should be in one's hand not in one's 

heart. The heart has to be sincere to Allah. Such is the 

perfect asceticism. This does not mean that one should 

abstain from enjoying this world. Rather, one should 

enjoy the lawful things of the world, without keeping the 

world in one's heart. This is what matters. 
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وعيد صحة املراجعة يف العلم بما تقرر عند الطالب يف مقابلة ما يسمعه مما َيالف ذلك ألنه تقرر عند أيب ذر من اآليات واآلثار الواردة يف  .9
سمع أن من مات ال يرشك دخل اجلنة استفهم عن ذلك بقوهل وإن زىن وإن رسق واقترص ىلع هاتني الكبريتني؛ أهل الكبائر بانلار وبالعذاب فلما 

 .ألنهما اكملثالني فيما يتعلق حبق اهلل وحق العباد

ر، كما يف بعض أليب ذ -صىل اهلل عليه وسلم-ال ينبيغ اإلحلاح يف املراجعة، ومن فعل ذلك جاز للشيخ زجره بما يليق به كزجر رسول اهلل  .10
 ."الروايات بقوهل: "وإن رغم أنف أيب ذر

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -بن اجلوزيانلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ا

صحيح ابلخاري ؛ عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -بد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد ع -ه. 1422

املنهاج  -ه 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1426بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 القاري منار - 1392 اثلانية،: الطبعة بريوت –ريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، دار إحياء الرتاث العريب رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زك

اململكة  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان، دمشق  -اري تأيلفابلخ صحيح خمترص رشح
بريوت، رقم كتبه  -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -م  1990 - ـه 1410العربية السعودية 

عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد  -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب -وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق
 .اهلل بن باز

   (3916) قم املوحد:الر
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ما يُصيب املسلم من نَصب، وال وَصب، وال َهمِّ
، حىت الشوكة  ذى، وال َغمِّ

َ
وال َحزن، وال أ

 يُشاكها إال كفر اهلل بها من خطاياه
 

No fatigue, disease, sorrow, sadness, harm, 
or distress befalls a Muslim, even a prick 

from a thorn, but Allah will thereby expiate 
some of his sins. 

 :احلديث .1387
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن أيب سعيد وأيب هريرة 

، وال » ما يُصيب املسلم من نَصب، وال وَصب، وال َهمل
، حىت الشوكة يُشاكها إال  ذى، وال َغمل

َ
َحزن، وال أ

 «.كفر اهلل بها من خطاياه

** 

1387. Hadith: 

Abu Sa`eed and Abu Hurayrah, may Allah be pleased 

with them, reported: ”The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: ‘No fatigue, disease, 

sorrow, sadness, harm, or distress befalls a Muslim, 

even a prick from a thorn, but Allah will thereby expiate 

some of his sins"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن هذا احلديث: أن ما يُصاب به املسلم من 
أمراض وهموم وأحزان وكروب ومصائب وشدائد 
وخوف وجزع إال اكن ذلك كفارة ذلنوبه وحطا 
خلطاياه. وإذا زاد اإلنسان ىلع ذلك: الصرب 

حتساب، يعين: احتساب األجر، اكن هل مع هذا واال
أجر. فاملصائب تكون ىلع وجهني: تارة : إذا أصيب 
اإلنسان تذكر األجر واحتسب هذه املصيبة ىلع اهلل، 
فيكون فيها فائدتان:  تكفري اذلنوب، وزيادة 
احلسنات. وتارة يغفل عن هذا ، فيضيق صدره، 

ية ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك، ويغفل عن ن
احتساب األجر واثلواب ىلع اهلل، فيكون يف ذلك 
تكفري لسيئاته، إًذا هو رابح ىلع لك حال. فإما أن 
يربح تكفري السيئات، وحط اذلنوب بدون أن 
حيصل هل أجر؛ ألنه لم ينو شيًئا ولم يصرب ولم حيتسب 
األجر، وإما أن يربح شيئني: تكفري السيئات، 

ا تقدم. وهلذا وحصول اثلواب من اهلل عز وجل كم
ينبيغ لإلنسان إذا أصيب ولو بشوكة، فليتذكر 
احتساب األجر من اهلل ىلع هذه املصيبة، حىت يؤجر 
عليها، مع تكفريها لذلنوب. وهذا من نعمة اهلل 
سبحانه وتعايل وجوده وكرمه، حيث يبتيل املؤمن ثم 
يثيبه ىلع هذه ابللوى أو يكفر عنه سيئاته. تنبيه: 

صل للصغائر، دون الكبائر اليت ال احلط للخطايا حي
 .ترفعها إال اتلوبة انلصوح

** 

Hadith Explanation: Illness, grief, distress, sadness, 

calamities, fear, panic, and any other adversities that 

afflict a Muslim, expiate his sins and remove his 

shortcomings.  If, in addition, someone is patience and 

expects a reward from Allah, he will receive the reward 

along with the expiation of his sins.  A person reacts to 

calamities in two ways: Sometimes when he is afflicted, 

he remembers the reward for enduring an affliction with 

contentment and expects a reward from Allah. He will 

then have two benefits: the expiation of his sins and an 

increase in his reward from Allah Sometimes he is 

heedless of making the intention to expect the reward 

from Allah and feels grieved and distressed, which also 

leads to the expiation of his sins. So he wins in both 

cases; he either he wins through the expiation of his 

sins and erasure of his mistakes without receiving a 

reward, because he did not make the intention to be 

patient and expect the reward from Allah, or he gains 

both: the expiation of his sins and the reward from 

Allah, as mentioned.  Therefore, when someone is 

afflicted with a hardship, even if it is the prick of a thorn, 

he should remind himself of the reward from Allah to 

receive reward along with the expiation of his sins. This 

is a manifestation of Allah's grace and generosity; He 

puts a believer into a test and then rewards him for it or 

expiates his sins. Note: Erasing mistakes refers to the 

minor sins, not the major sins, which are only erased 

through sincere repentance. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

82 
 

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اتلوحيد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 . الوصب : املرض •

 .انلصب : اتلعب •

 .األذى : هو لك ما ال يالئم انلفس •

 .الغم : هو أبلغ من احلزن، يشتد بمن قام به، حىت يصري حبيث يغىم عليه •

 .يشاكها : تشكه ، وتدخل يف جسده •

 .خطاياه : ذنوبه •

 .املسلم : املسلم هو من الزتم  هلل برشيعة انليب صىلي اهلل عليه وسليم فقط ظاهرا وباطنا •

 :فوائد احلديث
 . فيه أن األمراض وغريها من االبتالءات، اليت تُصيب املؤمن: تُطهره من اذلنوب واخلطايا وإن قلت .1

 .إال وُيصاب بهذه املصائبفيه البشارة العظيمة للمسلمني ؛ فإنه ما من مسلم  .2

 . فيه رفع ادلرجات بهذه األمور وزيادة احلسنات .3

 .تكفري اذلنوب مقصوٌر ىلع بعضها ، ويه الصغائر ، أما الكبائر فال بد من إحداث توبة .4

 املراجع:املصادر و

 أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -وىل.  كنوز رياض الصاحلني، أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار دار كنوز اشبيليا، الطبعة األ
لإلمام مسلم بن احلجاج،  مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد

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

 آل فيصل تأيلف الصاحلني؛ رياض تطريز -. 1392 اثلانية،: الطبعة ريوتب –بن احلجاج /أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي: دار إحياء الرتاث العريب 
لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن  الفاحلني ديلل -. ه1423 األوىل، الطبعة الرياض،-العاصمة دار محد، آل العزيز عبد. د حتقيق مبارك،

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار  -ه. 1425 الطبعة الرابعة،-بريوت-دار املعرفة-الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا
بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل،  -ابن اجلوزي

 .ه1407عرشة، 
   (3701) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دعية واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز وجلالفضائل واآلداب < فقه األ اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
ْكر يُْشِبه املوت، إذ أن تركه يُورث الغفلة الُمبعدة عن فعل اخلري، فيقل ا .1  نلَفع أو ينعدم، وهذا يُْشِبه امليت من عدم االنتفاع بهأن ترك اذلل
 .احلديث ديلل ىلع أن اذلكر حياة الروح كما أن الروح حياة اجلسد .2

 املراجع:املصادر و

نزهة  -.  ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
صحيح ابلخاري ،عناية حممد  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

بَُّه واذلي ال يَْذُكره مثل اليحِّ مثل اذلي يَْذُكر رَ 
  وامليِّت

The parable of one who remembers his 
Lord and one who does not remember Him, 
is the parable of a living and a dead person. 

 :احلديث .1388
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

ي يذكر ربه مثل اذل»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
مثل »ويف رواية: « واذلي ال يذكره مثل اليح وامليت

ابليت اذلي يُْذَكُر اهلل فيه، وابليت اذلي ال يُْذَكُر اهلل 
 «.فيه، مثل اليحل وامليلت

** 

1388. Hadith: 

Abu Musa Al-Ash`ari, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘The parable of one who 

remembers his Lord and one who does not remember 

Him, is the parable of a living and a dead person." [Al-

Bukhari]  The narration in Muslim reads: "The house in 

which Allah is remembered and the house in which 

Allah is not remembered are like the living and the dead 

respectively"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قد أحيا  -تعاىل-معىن احلديث: أن اذلي يَْذكر اهلل 
اهلل قلبه بذكره ورشح هل صدره، فاكن اكليح بسبب 

واملداومة عليه، خبالف من ال  -تعاىل-ذكر اهلل 
اكمليت اذلي ال وجود هل. فهو ، فهو -تعاىل-يَْذكر اهلل 

يحٌّ ببدنه ميٌت بقلبه.  وهذا َمثَل ينبيغ لإلنسان أن 
يعترب به وأن َيْعلَم أنه لكما َغَفل عن ذكر اهلل عز 

وجل، فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ باهلل.    
: )أومن اكن ميتا فأحييناه وجعلنا هل نورا -تعاىل-قال 

ن مثله يف الظلمات ليس يميش به يف انلاس كم
 [122خبارج منها( اآلية ]االنعام: 

** 

Hadith Meaning: Allah, the Almighty, revives the heart 

of the person who remembers Him and makes His 

remembrance easy for him. The similitude is that of a 

living person because he remembers Allah 

continuously. On the contrary, a person who does not 

remember Allah is like a dead person who has ceased 

to exit. His body is alive, but his heart is dead.  This is 

a parable that people should learn a lesson from. They 

should be aware that the less a person is heedful of the 

remembrance of Allah, the more hardened his heart 

becomes, and it may even die. We seek refuge in Allah 

from that!  Allah, the Almighty, says: {And is one who 

was dead and We gave him life and made for him light 

by which to walk among the people like one who is in 

darkness, never to emerge therefrom?} [Surat-ul-

An`aam: 122] 
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رياض، الطبعة األوىل، ال-صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417

   (4177) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .راوه أبو داود والرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
: بيت من شجر أو قصب •  .نعالج خصاً نلا : نصلح بيتا نلا، واخلُصُّ

 .َوََه : ضعف •

 .األمر : األجل •

 .أْعَجل من ذلك : أرسع من ذلك •

 -صىل اهلل عليه وسلم-مرَّ علينا رسول اهلل 
ا نلا   وُنن نُعالج ُخصًّ

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, passed by us 

while we were repairing a hut that we 
owned. 

 :احلديث .1389
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

 -صىل اهلل عليه وسلم-قال: مرَّ علينا رسول اهلل 
ا نلا، فقال:  فقلنا: قد َوََه، « ما هذا؟»وُنن نُعالج ُخصًّ

ْعَجل من ما أرى ا»فنحن نُصلحه، فقال: 
َ
ألمر إال أ

 «.ذلك

** 

1389. Hadith: 

‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas, may Allah be pleased 

with him and his father, reported: "The Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

passed by us while we were repairing a hut that we 

owned. He said: 'What is this?' We replied: 'It has 

become weak, so we are repairing it.' He said: 'I foresee 

that the matter (meaning death) is swifter/sooner than 

that"'. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عىن احلديث : أن انليب صىل اهلل عليه وسلم مر م
بعمرو بن العاص وهو يصلح ما قد فسد من بيته أو 
يعمل فيه تلقويته.  ويف رواية أليب داود : "وأنا أطني 
عجل من ذلك" 

َ
حائطا يل" فقال: "ما أرى األمر إال أ

يعين: أن األجل أقرب من أن تصلح بيتك خشية أن 
تموت قبل أن ينهدم،  ينهدم قبل أن تموت وربما

فإصالح عملك أوىل من إصالح بيتك. والظاهر أن 
عمارته لم تكن رضورية، بل اكنت ناشئة عن أمل 
يف تقويمه، أو صادرة عن ميل إىل زينته، فبني هل أن 
االشتغال بأمر اآلخرة أوىل من االشتغال بما ال ينفع 

 .يف اآلخرة

** 

Meaning of the Hadith: The Prophet, peace be upon 

him, passed by ‘Amr ibn al-‘Aas while he was repairing 

the damaged parts of his home, or working on it to 

reinforce it.  In a narration by Abu Dawood: 'While I was 

plastering a wall of mine." He said: "I foresee that the 

matter (meaning death) is swifter/sooner than that;" he 

means that death is nearer to you than repairing your 

house for fear that it would collapse before you die, and 

perhaps you would die before it collapses. Hence, 

mending your deeds takes priority over mending your 

house. Apparently, repairing the building in this case 

was not necessary (meaning that it was not in such a 

dangerous state that it may harm someone), but he was 

only motivated by the hope to reinforce it or by his 

preference to decorate it. He clarified to him that it is 

more important to preoccupy himself with matters of the 

Hereafter than with what would not be of any benefit to 

him in the Hereafter. 
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 :فوائد احلديث
 .َه وتعرض للسقوطجواز معاجلة ابليت وإصالحه إذا فسد وو .1

 .ينبيغ ىلع اإلمام أن يتفقد أحوال رعيته، وحيثهم ىلع ما فيه جناتهم يف ادلنيا واآلخرة .2

 .جواز السؤال عن أمٍر ظاهره ال يعنيه إذا ترتب عليه علم أو مصلحة .3

 .بيان رسعة انقضاء ادلنيا .4

 .ىلع اإلنسان أن يضع املوت نصب عينيه، وأن يعتقد أنه أقرب يشء إيله .5

 .اإلنسان أن ال يشتغل من ادلنيا بما يشغله عن اآلخرة وينسيه مصريه املحتوم ىلع .6

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل،  1430كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل : 
قني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، الرسالة، بريوت الطبعة دار ابن اجلوزي.   نزهة املت

م. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي املؤلف: أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد 1987 ـه 1407م الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397األوىل : 
بريوت. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع،  -ي، انلارش: دار الكتب العلمية الرحيم املباركفور

م. صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -دمشق 
بريوت. سنن ابن ماجه، املؤلف: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  -ارش: دار إحياء الرتاث العريب انل

جِ  -انلارش: دار إحياء الكتب العربية  ْستاين، املحقق: فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن أيب داود، املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السل
بريوت. سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد  -حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 

كة مكتبة ومطبعة مصطىف (، انلارش: رش5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3( وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1شاكر ) ـج
م. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ )الاكشف عن حقائق السنن(، املؤلف: رشف  1975 - ـه 1395مرص، الطبعة: اثلانية،  -ابلايب احلليب 

الرياض(، الطبعة: األوىل،  -كرمة ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، املحقق: د. عبد احلميد هنداوي انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز )مكة امل
د إبراهي 1997 - ـه 1417 د إسحاق حممَّ ِغرِي، املؤلف: حممد بن إسماعيل الكحالين ثم الصنعاين، املحقق: د. حممَّ ُح اجلَاِمع الصَّ م، انلارش: م. اتلَّنويُر رَشْ

 .م 2011 - ـه 1432مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، 
   (4205) :الرقم املوحد
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ع •  .يُبَْسط : يوسي

 .يُنَْسأ : يُؤخر •

ثَره : األثر: األجل •
َ
 .أ

 .فليصل رمحه : صلة الرحم: اإلحسان إىل األقربني سواء بالزيارة أو اإلكرام ابلدين أو باملال عند حاجته وغري ذلك حبسب العرف •

 :فوائد احلديث
 .الرحم احلث واحلرص ىلع صلة .1

 .صلة الرحم سبب قوي جعله اهلل يف سعة رزق الواصل وطول عمره .2

 .اجلزاء من جنس العمل، فمن وصل رمحه بالرب واإلحسان، وصله اهلل يف عمره ورزقه .3

 .-وهو: طول األجل وسَعة الرزق-ومسببًا  -وهو: صلة الرحم-أثبت سببًا  -عليه الصالة والسالم-إثبات األسباب؛ ألن الرسول  .4

 هل 
َ
من أحبَّ أن يُبَْسَط عليه يف رزقه، وأن يُنَْسأ

ثَرِهِ فَلَْيِصْل رمحه
َ
  يف أ

Whoever loves to have his sustenance 
expanded and his term of life prolonged 

should maintain ties of kinship 

 :احلديث .1390
قال سمعت  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

من أحبي »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-هلل رسول ا
ثَِرهِ؛ فَلْيَِصْل 

َ
 هل يف أ

َ
أن يُبَْسَط عليه يف رزقه، وأن يُنَْسأ

 .«رمحه

** 

1390. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported: “I heard the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, say: ‘Whoever loves 

to have his sustenance expanded and his term of life 

prolonged should maintain ties of kinship.’” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

سبب أيضا للثواب العاجل حبصول أحب األمور إىل 
العبد، وأنها سبب لبسط رزقه وتوسيعه، وسبب 
لطول العمر. وظاهر احلديث قد يتعارض عند بعض 

ولن يؤخر اهلل نفسا إذا جاء »: -تعاىل-انلاس مع قوهل 
دد بالنسبة إىل لك ، فاجلواب أنَّ األجل حم«أجلها

سبب من أسبابه، فإذا فرضنا أن الشخص حدد هل 
ستون اعما إن وصل رمحه وأربعون إن قطعها؛ فإذا 

 .وصلها زاد اهلل يف عمره اذلي حدد هل إذا لم يصل

** 

This Hadith urges us to uphold our kinship ties and 

highlights some of the benefits of doing so, in addition 

to winning the pleasure of Allah, the Almighty. 

Maintaining ties of kinship is a cause for immediate 

rewards in worldly life, by the occurrence of pleasant 

things, like the expansion of sustenance and 

prolongation of lifespan. Some people may see the 

Hadith, in its literal meaning, as contradicting with the 

verse that says: {But never will Allah delay a soul when 

its time has come} [Surat-ul-Munaafiqoon: 11] 

Answering this, we say that a person’s lifespan is 

dependent on certain causes. Let us say, for example, 

that a person’s life is set to be 60 years, if he were to 

maintain the ties of kinship, and 40, if he were to cut 

them off. So, Allah will extend his life, if he maintains 

ties of kinship, beyond the period fixed in case he does 

not uphold them. 
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 املراجع:صادر وامل

 ـهصحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد 1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة،الطبعة : األوىل 
بسام ،مكة ، مكتبة األسدي ، الطبعة عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن ال

ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ  1426. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 1423اخلامسة ،
م إرساء بنت عرفة، املك

ُ
ه. 1427تبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، املرام، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

لطبعة: تطريز رياض الصاحلني،فيصل بن عبد العزيز بن املبارك ، املحقق: د. عبد العزيز الزير آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، ا
. ديلل الفاحلني لطرق 1428ان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوز 2002 - ـه 1423األوىل، 

 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري 
 .ه 1423، دار املعرفة، بريوت، 4، طاألدب انلبوي ملحمد عبد العزيز بن يلع الشاذيل اخلَْويل -م 2007

   (5372) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

من أْنَفق زوَْجنْي يف َسبيل اهلل نُوِدي من أبَْواب 
، فمن اكن من أهل  اجلنَّة، يا عبد اهلل هذا َخرْيٌ
الصالة ُدِِع من باب الصالة، ومن اكن من أهل 

 اجِلهاد ُدِِع من باب اجِلهاد

 

Anyone spends a pair in the way of Allah 
will be called from the gates of Paradise: "O 
slave of Allah, this is good! So, whoever was 

from the people of prayer will be called 
from the gate of prayer; whoever was from 
the people of Jihad (fighting in the cause of 
Allah) will be called from the gate of Jihad." 

 :احلديث .1391
من أْنَفق »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -عن أيب هريرة 

زوَْجنْي يف َسبيل اهلل نُوِدي من أبَْواب اجلنَّة، يا عبد 
، فمن اكن من أهل الصالة ُديِع من باب  اهلل هذا َخرْيٌ
الصالة، ومن اكن من أهل اجِلهاد ُديِع من باب 
اجِلهاد، ومن اكن من أهل الصيام ُديِع من باب 

َدقة ُديِع من باب ال يَّاِن، ومن اكن من أهل الصَّ رَّ
َدقة : بأيب أنت -ريض اهلل عنه-قال أبو بكر « الصَّ

وأيم يا رسول اهلل! ما ىلع من ُديِع من تلك األبواب 
من رَضورة، فهل يُْدََع أَحٌد من تلك األبواب لكلها؟ 

 «.نعم، وأرُْجو أن تكون منهم»فقال: 

** 

1391. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said: “Anyone spends a pair in the way of Allah will 

be called from the gates of Paradise: 'O slave of Allah, 

this is good! So, whoever was from the people of prayer 

will be called from the gate of prayer; whoever was from 

the people of Jihad (fighting in the cause of Allah) will 

be called from the gate of Jihad; whoever was from the 

people of fasting will be called from the gate of Ar-

Rayyan; and whoever was from the people of charity 

will be called from the gate of charity.'" Abu Bakr, may 

Allah be pleased with him, said: "May my father and 

mother be sacrificed for you, Messenger of Allah! 

Whoever is called from one of these gates will have 

nothing to worry about. Will anyone be called from all of 

those gates?" He said: “Yes, and I hope that you will be 

one of them". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من تصدق بشيئني من أي يشء مثل املأكوالت أو 
امللبوسات أو املركوبات أو انلقود، ابتغاء رضوان اهلل 
بة بقدومه إيلها،  نادته املالئكة من أبواب اجلنَّة ُمرَحل

دمت خريا كثريا تثاب عليه ايلوم ويه تقول: لقد ق
ثَوابا كبريا. فاملكثون من الصالة ينادون من باب 
الصالة، ويدخلون منه، واملكثون من الصدقة 
ينادون من باب الصدقة، ويدخلون منه، واملكثون 
يَّان  من الصوم تستقبلهم املالئكة عند باب الرَّ

يان: اذلي يَ  روي داعية هلم بادلخول منه، ومعىن الرَّ
من العطش؛ ألن الصائمني يمتنعون عن املاء 
فيصابون بالعطش والسيما يف أيام الصيف الطويلة 
احلارة، فيجازون ىلع عطشهم بالري ادلائم يف اجلنة 
اليت يدخلون إيلها من ذلك ابلاب. فلما سمع أبو 

هذا احلديث، قال: يا رسول  -ريض اهلل عنه-بكر 

** 

Whoever spent in charity two of anything such as food, 

clothing, means of transport or money, seeking Allah’s 

pleasure, the angels will call him from the gates of 

Paradise, welcoming his arrival, saying: You offered a 

lot of good things for which you will be greatly rewarded 

today. Those who offer a lot of prayers will be called 

from the gate of prayer and enter from it. Those who 

give a lot of charity will be called from the gate of charity 

and enter from it. Those who fast a lot will be received 

at the gate of Ar-Rayyan by the angels who will allow 

them to enter from it. The meaning of "Ar-Rayyan" is 

what quenches the thirst, because fasting people 

abstain from drinking water and consequently become 

thirsty, especially in the hot long days of summer. 

Therefore, they will be rewarded for their thirst by 

quenching it perpetually in Paradise, which they will 

enter from that gate.  When Abu Bakr, may Allah be 

pleased with him, heard that Hadith, he said: “O 

Messenger of Allah, may my father and mother be 

sacrificed for you! Whoever enters from any of those 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .نف من أصناف املال من نوع واحدأْنَفق زوَْجنْي : أي: أنفق شيئني من أي ص •

يَّاِن : اسم باب من أبواب اجلنَّة، ُخصَّ الصائمون بادلخول منه •  .الرَّ

 .رَضورة : نقص خسارة •

هلل عليه أرُْجو أن تكون منهم : أتوقع أن تكون منهم، قال العلماء: الرجاء من اهلل ومن نبيه صىل اهلل عليه وسلم واقع، وإنما قال انليب صىل ا •
 .م : " أرُْجو " تأدبًا مع اهلل تعاىلوسل

 :فوائد احلديث
 .، وأنه جتتمع هل أعمال الرب، فيدَع من مجيع أبواب اجلنة تكريما هل _ريض اهلل عنه  _بيان فضل أيب بكر الصديق  .1

 .جواز اثلناء ىلع اإلنسان يف وجهه، إذا لم ََيَْف عليه الُعجب .2

 بيان أن للجنة أبواب تقوم عليها املالئكة .3

 من العباد من يُدَع من لك هذه األبواب .4

 .باألب واألم _صىل اهلل عليه وسلم  _جواز فَِداء انليب  .5

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  -بريوت. -رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريبالفاحلني لطرق 

بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق -يحالصح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407 الرابعة عرش،

الرياض، الطبعة -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422انلجاة، الطبعة األوىل، 
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1417األوىل، 

 -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -ه. 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
عليه تعليقات العالمة:  -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب -رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق بريوت،

 اجلمهورية العربية -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان، دمشق  -منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز. 
 .م 1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية،  -السورية، مكتبة املؤيد، الطائف 

   (4187) الرقم املوحد:

ن هذه األبواب ال اهلل: "بأيب أنت وأيم من دخل م
نقص عليه وال خسارة"، ثم قال: "فهل يُْدَع أحٌد من 

: -صىل اهلل عليه وسلم-تلك األبواب لكها"، فقال 
 .""نعم وأرجو أن تكون منهم

gates will never miss or lose anything.” Then he said: 

“Will anyone be called from all of those gates?” So he, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said, 

"Yes, and I hope that you will be one of them" 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:
  عية < آداب الزيارة واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب الرش

َع" رواه اخلرائطي يف مساويء األخالق )ح راوي احلديث:  .(720رواه ابلخاري. ملحوظة: لفظ ابلخاري: "من استمع إىل حديث قوم"، و"من تََسمَّ

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

 :معاين املفردات
 .نُك : الرصاص املذاباآل •

 .القيامة : هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس ويقومون لرب العاملني للحساب •

ع : من اجتهد يف سماع حديث قوم •  .من تسمَّ

 .ُصبَّ : ُسكب •

 :فوائد احلديث
 .حتريم سماع حديث من يكره استماع حديثه .1

 .تُعرف الكراهة إما باتلرصيح، أو بدالئل األحوال .2

ون باستماعه فال يشء عليه مفهوم احلديث أن .3  .من تسمع إىل حديث قوم وهم يرَُسُّ

 .اجلزاء من جنس العمل .4

 .حتريم االطالع ىلع عورات انلاس من األماكن املرتفعة فهو أشد من االستماع .5

من تََسمَّع حديث قوم, وهم هل اكرهون, ُصبَّ يف 
  أذنيه اآلنُُك يوم القيامة

Whoever listens to the talk of some people 
while they dislike that, molten lead shall be 

poured into his ears on the Day of 
Judgment. 

 :احلديث .1392
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

ع حديث »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  من تََسمَّ
قوم وهم هل اكرهون؛ ُصبَّ يف أذنيه اآلنُُك يوم 

 «.القيامة

** 

1392. Hadith: 

‘Abdullaah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both 

of them, reported that the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: 

"Whoever listens to the talk of some people while they 

dislike that, molten lead shall be poured into his ears on 

the Day of Judgment". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف احلديث الوعيد الشديد ملن يستمع حديث قوم 
وهم ال حيبون أن يسمع حديثهم، وهو من األخالق 
السيئة اليت يه من كبائر اذلنوب، واجلزاء من جنس 

َع بأذنه ُعِوَقب فيها، وهو أنه يُلَق  العمل؛ ألنه ملا تََسمَّ
يف أذنه الرصاص املذاب، وسواء اكنوا يكرهون أن 
يسمع لغرض صحيح أو لغري غرض؛ ألن بعض انلاس 
يكره أن يسمعه غريه؛ ولو اكن الالكم ليس فيه عيب 
أو حمظور وال فيه سب، ولكن ال يريد أن يسمعه 

 .أحدٌ 

** 

This Hadith contains a severe warning to those who 

listen to the talk of others while they dislike that. Indeed, 

this is a bad manner amounting to a major sin. So, like 

fault, like punishment. Since a person commits this sin 

with his ears, he shall be punished in his ears: by the 

pouring of molten lead therein. This applies regardless 

of whether the talking people’s dislike is based on a 

valid reason or not. In fact, some people dislike that 

others should listen to their conversations even if they 

say nothing shameful, wrong, or unlawful. They just do 

not like to be heard by anyone. 
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 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، 1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

ه.  رشح رياض الصاحلني،  1428د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل،  ه.    رياض الصاحلني، حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: 1407
ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح بن حممد  1426تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

م إرساء بنت ع
ُ
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، 1427رفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .1423عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 
   (5374) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد والنسايئ وابن ماجه راوي احلديث:

  -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-وبان موىل رسول اهلل ث اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل : الزتم وتعهد •  . تََكفَّ

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع عدم سؤال انلاس، واالعتماد ىلع انلفس يف قضاء احلوائج .1

 .-ريض اهلل عنه-فضيلة ثوبان  .2

ُل  تََكفَّ
َ
َل يل أن ال يسأل انلاس شيًئا، وأ من تََكفَّ

  هل باجلنة؟
Who can guarantee for me that he will 

never ask people for something and I will 
guarantee Paradise for him? 

 :احلديث .1393
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ثوبان 

َل يل أن ال يسأل انلاس »: -اهلل عليه وسلم من تََكفَّ
ُل هل باجلنة؟ تََكفَّ

َ
ال يَسأل فقلت: أنا، فاكن « شيئًا، وأ

 أحًدا شيئًا.

** 

1393. Hadith: 

Thawbaan, may Allah be pleased with him, reported: 

“The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘Who can guarantee for 

me that he will never ask people for something and I 

will guarantee Paradise for him?’ So I said: ‘I can.’ And 

Thawbaan, may Allah be pleased with him, never 

asked anyone for anything”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -معىن احلديث: أن من الزتم للنيب 
ترك سؤال انلاس أمواهلم أو االستعانة بهم يف  -وسلم

عليه الصالة -قضاء شؤونه مما قل أو كث، ضمن هل 
اجلنة؛ ذلك ألن ترك سؤال املخلوقني فيه  -والسالم

-تولك ىلع اهلل وديلل ىلع قوة الرَّجاء واثلقة باهلل 
اجلنة.    -تعاىل-، فاكن جزاؤه أن يدخله اهلل -تعاىل

هذا احلديث،  -ريض اهلل عنه-بعد أن سمع ثوبان 
أن ال يسأل انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-الزتم للنيب 

كما يف رواية  -ريض اهلل عنه-شيئا، حىت جاء عنه 
ابن ماجه: "أنه اكن يقع َسْوُطه وهو راكب فال يقول 
ألحٍد ناونليه حىت يزنل فيأخذه".  وفاء بالعهد اذلي 

 عليه صىل اهلل-قطعه ىلع نفسه مع رسول اهلل 
 .-وسلم

** 

The meaning of this Hadith is that whoever committed 

himself before the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, to not to ask people for money 

or to seek their help to fulfill duties, whether for a lot or 

a little, he, may Allah's peace and blessings be upon 

him, guaranteed Paradise for him. The reason for this 

is that refraining from asking people for help entails 

reliance on Allah and is proof of a strong hope and trust 

in Allah, the Almighty. So the person's reward is that 

Allah, the Exalted, admits him to Paradise. After 

Thawbaan, may Allah be pleased with him, heard this 

Hadith, he made a commitment before the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, not to 

ask people for anything. It is reported from him, as in 

the narration of Ibn Majah: "that he would drop his whip 

while he was riding, but he would not ask anyone to 

hand it to him, instead he would dismount and pick it up 

himself. He did this in fulfillment of the promise that he 

committed himself to before the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him." 
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ودهم، فقد ثبت عن ثوبان يف رواية ابن ماجه: أنه اكن يقع َسْوُطه وهو راكب فال يقول ألحٍد ناونليه حىت يزنل حرص الصحابة ىلع االلزتام بعه .3
 .فيأخذه

 .تريبة انلفس وتهذيبها ىلع االستغناء عن انلاس .4

 .الرتغيب باجلنة .5

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، 1430بيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص العمار، انلارش: دار كنوز أش
ََِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين  عبد احلميد، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.         سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السل

ى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، انلارش: مكتب املطبواعت انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.     السنن الصغر
ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، 1406اإلسالمية، الطبعة اثلانية، 

ه.   ديلل 1428، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، ه. رياض الصاحلني1430الطبعة األوىل، 
ح مشاكة املصابيح، الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            مرقاة املفاتيح رش

ه. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: 1422بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة األوىل، تأيلف: يلع 
، ه. صحيح الرتغيب والرتهيب، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين1432د. حممد إسحاق حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة األوىل، 

 .انلارش: مكتبة املعارف، الطبعة اخلامسة
   (4189) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل العلم :اتلصنيف

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-يف َسِبيِل اهلل : بمثابة املجاهد إلعالء لكمة اهلل  •

 .حىت يَرجع : يعود ملاكنه اذلي َخَرج منه •

 :ائد احلديثفو
 . أن طلب العلم جهاد يف سبيل اهلل .1

 .لطالب العلم أْجر املجاهد يف ميادين القتال؛ ألن الك منهما يقوم بما ُيَقولي رشيعة اهلل ويدفع عنها ما ليس منها .2

 .فيه أن من خرج يف طلب العلم، فله ثواب ممشاه ذهابا وإيابا إىل أن يرجع إىل أهله .3

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض 1395، مرص، 2الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، طجامع 
، حتقيق: ماهر 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار 4ه. رياض الصاحلني، ط1428سني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، يا
 ري،للمباركفو املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مراعة. الرياض –، مكتبة املعارف 5ه. صحيح الرتغيب والرتهيب، لألبلاين، ط1428الريان، بريوت، 

 ،1ط للقاري، املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. ه1404 اهلند، بنارس - السلفية اجلامعة واإلفتاء، وادلعوة العلمية ابلحوث إدارة اثلاثلة، الطبعة
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14احلني، ملجموعة من ابلاحثني، طالص رياض رشح املتقني نزهة.  ه1422 بريوت، الفكر، دار

   (4191) قم املوحد:الر

من َخرج يف طلب العلم فهو يف َسبِيِل اهلل حىت 
 Whoever goes out to seek knowledge is in  يرجع

the cause of Allah until he returns. 

 :احلديث .1394
من َخرج يف »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 
 «.م فهو يف َسِبيِل اهلل حىت يرجعطلب العل

** 

1394. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: “Whoever goes out to seek knowledge is in the 

cause of Allah until he returns”. 

 .نحس  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

معىن احلديث: أن َمْن َخرج من بيته أو بدله؛ حَبثا عن 
العلم الرشيع، فهو يف حكم من خرج للجهاد يف 

، حىت يعود إىل أهله؛ ألنه اكملجاهد -تعاىل-سبيل اهلل 
ين وإذالل الشيطان وإتعاب ا  .نلَْفسيف إحياء ادلل

** 

Anyone who leaves his home or country in search of 

Shariah knowledge is in the same category of the one 

who goes out to fight in the cause of Allah the Almighty 

until he returns to his family. Indeed, the knowledge 

seeker is like a fighter in the cause of Allah in reviving 

religion, putting the devil to disgrace, and tiring his own 

soul out in a good cause. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 احلث ىلع ادلاللة ىلع اخلري. .1
 .الوسائل هلا أحاكم املقاصد .2

 املراجع:املصادر و

مة، الطبعة: اخلاِمَسة،  ة املكري قيق: ماهر م. رياض الصاحلني، للنووي، حت 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكي
م. صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار 2007 - ـه1428بريوت،  الطبعة األوىل  -الفحل، دار ابن كثري 

 .م2009 - 1430 الطبعة األوىل -إحياء الرتاث العريب. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش 
   (5354) الرقم املوحد:

 Whoever guides to a good deed gets the  من دلَّ لَع خري, فله مثل أجر فاعله
same reward as the doer of that deed. 

 :احلديث .1395
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود ابلدري 

من دلَّ ىلع خري, فله مثُل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
 «.أجِر فاعِله

** 

1395. Hadith: 

Abu Mas`ood al-Badri, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Whoever guides to a 

good deed gets the same reward as the doer of that 

deed''. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

 .احلسنة

** 

This is indeed a great Hadith. It indicates that the 

person who guides others to do good will get the same 

reward of the person who does that good. This includes 

verbal guidance, such as teaching others, and 

guidance by example; i.e. by being a good example for 

others to follow. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ابلجيل جندب بن عبد اهلل بن سفيان  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من ذا اذلي؟ : استفهام إنكار •

يِلية: احللف •
َ
 .يتأىل يلع : حيلف، واأل

 .أحبطت عملك : أهدرته •

 .أوَبَقت : أهلكت •

 .أوبقت دنياه وآخرته : أبطلت دنياه وآخرته وخرسهما •

 :فوائد احلديث
 إال إذا اكن ىلع وجه حسِن الظني به وتأميل اخلري منه، ويف هذه احلالة أيضا يكره أن بقسم اإلنسان ىلع اهلل، خوفًا حتريم اإلقسام ىلع اهلل .1

 .وخشيًة وتعظيًما

 .-تعاىل-وجوب حسن األدب مع اهلل  .2

 .شدة خطر اللسان ووجوب حفظه .3

 .حتريم اتلأيل ىلع اهلل .4

من ذا اذلي يتأىل يلعَّ أن ال أغفر لفالن؟ إين قد 
  غفرت هل، وأحبطت عملك

Who is that who swears that I will not 
forgive so-and-so? Indeed, I have forgiven 
him and rendered worthless your deeds. 

 :احلديث .1396
قال: قال  -ريض اهلل عنه-اهلل عن جندب بن عبد 

: "قال رجل: واهلل -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ال يغفر اهلل لفالن، فقال اهلل: من ذا اذلي يتأىل يلعَّ 
أن ال أغفر لفالن؟ إين قد غفرت هل، وأحبطت 
عملك".   ويف حديث أيب هريرة: أن القائل رجل 

ياه اعبد، قال أبو هريرة: "تكلم بكلمة أوبقت دن
 وآخرته".

** 

1396. Hadith: 

Jundub ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "A man said: 

'By Allah, Allah will not forgive so-and-so.' Thereupon, 

Allah said: 'Who is that who swears that I will not forgive 

so-and-so? Indeed, I have forgiven him and rendered 

worthless your deeds.'" In a similar Hadith reported by 

Abu Hurayrah: ''The sayer was a worshiper.'' Abu 

Hurayrah said: ''He said a word that ruined his life and 

Hereafter'’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -َيرب انليب  ىلع وجه اتلحذير  -َصىلَّ اّللَّ
من خطر اللسان، أن رجاًل حلف أن اهلل ال يغفر 
لرجٍل مذنٍب؛ فكأنه حكم ىلع اهلل وحجر عليه؛ ملا 

سه عند اهلل من الكرامة واحلظي واملاكنة، اعتقد يف نف
وذللك املذنب من اإلهانة، وهذا إدالٌل ىلع اهلل وسوُء 
أدب معه، أوجب ذللك الرجل الشقاَء واخلرسان يف 

 .ادلنيا واآلخرة

** 

Warning against the dangers of the tongue, the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

says that a man once swore that Allah would not forgive 

a sinner. It was as if he was passing a judgment that 

limits Allah's authority, believing in his credit and the 

sinner's disgrace. His conceit implies his rudeness 

toward Allah, a practice that subjected him to a 

miserable fate in life and the Hereafter. 
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 .هلىلع وجه يليق ِبال -تعاىل-إثبات صفة القول هلل  .5

 .يف األقوال واألحوال -تعاىل-وجوب اتلأدب مع اهلل  .6

 .ورمحته -تعاىل-بيان سعة فضل اهلل  .7

 .األعمال باخلواتيم .8

 .قد يغفر للشخص بسبب غريه .9

 .قد حيبط العمل من أجل لكمة .10

 .ورمحته -تعاىل-حتريم حتجر فضل اهلل  .11

 املراجع:املصادر و

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،  -2م. 1957 - ـه1377املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة  -1
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل،  -3ه. 1424دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم، 

اتلمهيد  -5م. 2003 - ـه1424يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة،  اجلديد -4م. 2001 - ـه1422
 –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -6ه. 1424لرشح كتاب اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النرش: 

 .بريوت
   (3415) املوحد:الرقم 
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 :Brief Explanation :ىن اإلمجايلاملع

أو كأنما -من رآين يف املنام فََسرَيَايِن يف ايلقظة 
  ال َيَتَمثَُّل الشيطان يب -رآين يف ايْلََقَظةِ 

Whoever has seen me in a dream will see 
me when he is awake – or: It is as if he has 
seen me while he is awake – the devil does 

not take my shape. 

 :احلديث .1397
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من رآين يف املنام فََسرَيَايِن يف »: -صىل اهلل عليه وسلم
ال َيتََمثَُّل الشيطان  -أو كأنما رآين يف ايْلََقَظةِ -ايلَقظة 

 «.يب

** 

1397. Hadith: 

Abu Hurayrah reported that the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be, upon him, said: 

"Whoever has seen me in a dream will see me when he 

is awake – or: It is as if he has seen me while he is 

awake – the devil does not take my shape". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اختلف العلماء يف بيان معىن هذا احلديث، ىلع عدة 
اجتاهات: األول: أن املراد به: أهل عرصه، ومعناه أن 
من رآه يف انلوم ولم يكن هاجر يوفقه اهلل تعاىل 

يف ايلقظة  -صىل اهلل عليه وسلم-للهجرة ورؤيته 
-املنام هو انليب عيانًا. واثلاين: أن اذلي يظهر هل يف 

حقيقة، أي يف اعلم الروح، وأن  -صىل اهلل عليه وسلم
-رؤياه صادقة، برشط أن يكون بصفته املعروفة 

. واثلالث: أنه يرى تصديق -صىل اهلل عليه وسلم
تلك الرؤيا يف ايلقظة يف ادلار اآلخرة؛ رؤية خاصة يف 
القرب منه وحصول شفاعته وُنو ذلك. قوهل: "أو 

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

يف ايلقظة" أو قال: "فكأنما رآين يف ايلقظة".  ومعناه: 
يف املنام ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن من رأى انليب 

صفته اليت هو عليها فكأنما رآه يف حال ايلقظة، فهو 
، كما  يف الصحيحني: -ليه وسلمصىل اهلل ع-كقوهل 

"من رآين يف املنام، فقد رآين" ويف رواية يف الصحيحني 
أيًضا: "من رآين يف املنام فقد رأى احلق". قوهل: "ال 
يتمثل الشيطان يب"، ويف لفظ آخر: "من رآين يف انلوم 
فقد رآين، إنه ال ينبيغ للشيطان أن يتمثل يف صوريت". 

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

الشيطان ويقول: إنه رسول اهلل ويكون ىلع هيئة 
، فهذا ليس -صىل اهلل عليه وسلم-ليست يه هيئته 

** 

Scholars held different opinions regarding the 

interpretation of this Hadith, some of which are as 

follows: First: The Hadith addresses the people 

contemporaneous with the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him. It means that whoever saw 

him in a dream and had not yet made Hijrah (migrated 

to Madinah), Allah would guide him to make Hijrah and 

see the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, with his own eyes in wakefulness. Second: 

That this dream will come true in the Hereafter, 

because all Muslims will see him in the Hereafter, both 

those who saw him in the life and those who did not. 

Third: That he will see him in the Hereafter in a special 

manner in terms of closeness to him and receiving his 

intercession and so on. His statement: "Or it is as if he 

has seen me while awake" is part of the narration of 

Imam Muslim, and he was doubtful about it as to 

whether the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: "Then he will see me while he is 

awake," or "It is as if he has seen me while he is 

awake." This means that whoever sees the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, in a 

dream in his true image, it is as if he has seen him while 

awake. It is similar to his statement:  "Whoever sees me 

in a dream has indeed seen me." And his statement: 

"Whoever sees me in a dream, then what he has seen 

is true." Both statements were narrated by Al-Bukhari 

and Muslim. His statement: "The devil does not take my 

shape," and in another wording: "Whoever has seen me 

in a dream has indeed seen me, for the devil is not 

permitted to take my shape." This means that the devil 

cannot assume the appearance of the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, in his true 

shape. Nevertheless, the devil may come (and trick 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الرؤيا اتلصنيف:

 .متفق عليه. مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ادلويس  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر اتلخريج:

فإذا رأى اإلنسان  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 صىل اهلل عليه-شخصا ووقع يف نفسه أنه انليب 

فليبحث عن أوصاف هذا اذلي رآه، هل  -وسلم
أو ال ؟   -عليه الصالة والسالم-تطابق أوصاف انليب 

 -صىل اهلل عليه وسلم-فإن طابقت: فقد رأى انليب 
صىل اهلل عليه -وإن لم تطابق فليس هو: انليب 

وإنما هذه أوهام من الشيطان أوقع يف نفس  -وسلم
 -عليه وسلم صىل اهلل-انلائم أن هذا هو الرسول 

وليس هو الرسول، وقد روى أمحد والرتمذي يف 
-الشمائل: عن يزيد الفاريس قال: رأيت رسول اهلل 

يف انلوم، فقلت البن عباس:  -صىل اهلل عليه وسلم
يف انلوم،  -صىل اهلل عليه وسلم-إين رأيت رسول اهلل 

قال ابن عباس: فإن رسول اهلل اكن يقول: "إن 
أن يتشبَّه يب، فمن رآين يف انلوم الشيطان ال يِستطيع 

فقد رآين"، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل اذلي 
رأيَت؟  قلت: نعم، فلما وصفه، قال: ابن عباس: لو 
رأيتَه يف ايلقظة ما استطعَت أن تنعتَه فوق هذا" 
وحسنه الشيخ األبلاين يف "خمترص الشمائل" : 

-يب (. واملعىن: أنك لو رأيت انل347( برقم )208)ص
يف حال ايلقظة ال يمكن أن  -صىل اهلل عليه وسلم

-تصفه بأكث مما وصفت،  وهذا معىن أنه رأى انليب 
 .حقا -صىل اهلل عليه وسلم

people) saying that he is the Messenger of Allah while 

assuming an appearance that is not the true 

appearance of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him. This would not be the 

Messenger of Allah, peace be upon him. Therefore, if a 

person sees someone (in a dream) and his soul tells 

him that this is really the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, then he should verify 

whether the description of the person he saw matches 

the description of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him. If they did indeed match, then 

he has seen the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him. If they do not match, then it 

definitely was not the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, but rather illusions that the devil 

put into the heart of the sleeping person insinuating to 

him that it was the Messenger, may Allah's peace and 

blessings be upon him, while in fact it was not him.  

Ahmad and At-Tirmithi narrated in Ash-Shamaa’il that 

Yazeed al-Faarisi said: "I saw the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, in a 

dream, so I said to Ibn ‘Abbaas: 'I have seen the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, in a dream.' Ibn ‘Abbaas said: 'The 

Messenger of Allah used to say: ‘The devil cannot take 

my shape, so whoever has seen me in a dream has 

without doubt seen me.’ Can you describe the man that 

you saw to me?' I said: 'Yes.' After Yazeed had 

described him, Ibn ‘Abbaas said: 'If you had seen him 

while awake, you would not have described him 

better.'" Shaykh al-Albaani classified this Hadith as 

Hassan/Sound in Mukhtashar ash-Shamaa’il under no. 

347, p. 208. This means that if you had seen the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

while you were awake, you would not have given a 

more accurate description of him. This is the meaning 

of the statement that he has truly seen the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him. Note: 

Note that Shaykh ibn ‘Uthaymeen, may Allah have 

mercy on him, chose the first opinion/interpretation 

above, as cited in the Open Door Meeting, no. 100 and 

118. The scholars of the Permanent Committee chose 

the second and third opinions/interpretations, as cited 

in the fatwas of the Permanent Committee, fatwa no. 

5428 and 9898. 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال َيتََمثَُّل يب : ال يَتََشبَّه يب •

 :فوائد احلديث
 .من خصائصه صىل اهلل عليه وسلم أن الشيطان ال َيتََمثَّل به .1

 .ذلك ىلع قدرة هل جعل تعاىل اهلل وأن –صىل اهلل عليه وسلم  -تمثل الشيطان يف املنام بغريه  .2

 .رؤيا انليب صىل اهلل عليه وسلم أمارة ىلع صحة الرؤيا وخروجها ىلع سبيل احلق .3

عليه  املراد برؤيا انليب صىل اهلل عليه وسلم رؤيته ىلع صفته املعروفة املذكورة يف كتب الشمائل، وذللك اكن ابن سريين رمحه اهلل : إذا قص .4
 .قال: صْف يل اذلي رأيته، فإن وصف هل صفة ال يعرفها، قال: لم تره رجل أنه رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم،

 .بشارة ملن رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم يف الرؤيا أنه يراه يوم القيامة .5

 املراجع:املصادر و

اظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، ه. بهجة انل1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
طوق  نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.    صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار

 –اد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤ1422انلجاة، الطبعة األوىل، 
 ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض.     ه1426: الطبعة للنرش، الوطن دار: انلارش العثيمني، صالح بن حممد: تأيلف الصاحلني، رياض رشح. بريوت

اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين،   ه. 1428ووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، انل رشف بن حيىي
 .ه1432حتقيق: د. حممد إسحاق حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة األوىل، 

   (4192) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

من ََسَّه أن َيْنَظر إىل رُجل من أهل اجَلنَّة 
  فَلَْيْنظر إىل هذا

Whoever is pleased to look at a man from 
the dwellers of Paradise, then he may look 

at this man. 

 :احلديث .1398
أن أْعَرابًيا أىَت انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فقال: يا رسول اهلل، ُدلَّيِن ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-
َتْعبُُد اهلل ال »عمل إذا َعِملتُه، دخلت اجلنة. قال: 

شيئا، وتُِقيم الصالة، وتُؤيت الزاكة الَمْفُروَضة، ترُشك به 
ِزيُْد ىلع « وتصوم رمضان

َ
قال: واذلي نفيس بيده، ال أ

ا وىلَّ قال انليب  من »: -صىل اهلل عليه وسلم-هذا، فلمَّ
ه أن َينَْظر إىل رُجل من أهل اجلَنَّة فَلْيَنْظر إىل هذا  «.رَسَّ

** 

1398. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: "A Bedouin came to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and said: 'O 

Messenger of Allah, tell me of a deed that will make me 

enter Paradise if I do it.' He said: 'Worship Allah and do 

not associate partners with Him, establish the prayer, 

pay the obligatory Zakat and fast the month of 

Ramadan.' He (the Bedouin) said: 'By the One in whose 

Hand my soul is, I will not do more than this.' When he 

left, the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: 'Whoever is pleased to look at a man 

from the dwellers of Paradise, then he may look at this 

(man)" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن رجال من أهل  -َيرب أبو هريرة ريض اهلل عنه
يلدهل  -صىل اهلل عليه وسلم- انليب ابلادية قدم ىلع

صىل اهلل عليه -ىلع عمل يدخله اجلنة فأجابه انليب 
بأن دخول اجلنة وانلجاة من انلار يتوقفان ىلع  -وسلم

أداء أراكن اإلسالم، حيث قال: "تعبد اهلل ال ترشك به 
شيئًا" وهو معىن شهادة أن ال هلإ إال اهلل، اليت يه 

اإلسالم، ألن معناها: ال معبود الركن األول من أراكن 
حبق إال اهلل، ومقتضاها إفراد اهلل بالعبادة، وذلك 
بعبادة اهلل وحده، وأن ال ترشك به شيئًا". "وتقيم 
الصالة"، أي وتقيم الصلوات اخلمس اليت كتبها اهلل 
وأوجبها ىلع عباده يف لك يوم ويللة، بما يف ذلك صالة 

"، أي وتعطي الزاكة اجلمعة. "وتؤدي الزاكة املفروضة
الرشعية اليت أوجبها اهلل عليك، وتدفعها ملستحقها. 
"وتصوم رمضان" أي وحتافظ ىلع صيام رمضان يف 
وقته.  "قال واذلي نفيس بيده ال أزيد ىلع هذا" أي ال 
أزيد ىلع العمل املفروض اذلي سمعته منك شيئا من 
الطااعت، وزاد مسلم: "وال أنقص منه".  "فلما وىل 

ه أن ينظر -صىل اهلل عليه وسلم-ل انليب قا : من رسَّ
إىل رجل من أهل اجلنة فينظر إىل هذا"، أي فلينظر 
إىل هذا األعرايب، فإنه من أهل اجلنة إن داوم ىلع فعل 

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that a man from the desert dwellers went to the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

to ask him to direct him to a deed that would admit him 

into Paradise. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, replied that entering Paradise 

and salvation from Hellfire are dependent upon fulfilling 

the pillars of Islam, saying: "Worship Allah and do not 

associate partners with Him", which is the meaning of 

the Shahaadah (testimony) that "There is no deity but 

Allah", which is the first of the pillars of Islam. It means 

that there is no deity worthy of worship except Allah, 

and it requires singling out Allah alone in worship, by 

worshiping Him alone and not associating any partners 

with him. "And establish the prayer", i.e. perform the 

five obligatory daily prayers including the Friday Prayer. 

"Pay the obligatory Zakat", i.e. give the amount that 

Allah has legislated, paying it to those who are entitled 

to it. "Fast the month of Ramadan", i.e. maintain the 

fasting of Ramadan at its time. He said: "By the One in 

whose Hand my soul is, I will not do more than this"; i.e. 

I will not perform any other act of obedience in addition 

to what I heard from you. The narration in Sahih Muslim 

adds: "neither will I do less." When he left, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said: 

"Whoever is pleased to look at a man from the dwellers 

of Paradise, then he may look at this (man)"; i.e. he may 

look at this Bedouin, for indeed he would be from the 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .دلين : أرشدين •

 .َوىلَّ : ذهب وانرصف •

 .رسه : أحبه وأعجبه •

 :فوائد احلديث
 .أن توحيد اهلل تعاىل بالعبادة أول ما يبدأ به يف ادلعوة إىل اهلل .1

 .الصلوات املفروضات مخس يف ايلوم والليلة .2

 .الصوم املفروض هو صيام شهر رمضان .3

 .االكتفاء بالواجبات ىلع من اكن حديث عهد بإسالم .4

 .ال بد فيها من اتلدرج -تعاىل- أن ادلعوة إىل اهلل .5

 .حرص الرجل ىلع تَعلم أمر دينه .6

 .أخذ العلم عن األكابر .7

 .جواز احللف من غري استحالف .8

 . فيه أن املبرشين باجلَنَّة أكث من الَعرشة .9

 .جواز قول رمضان من غري إضافة شهر .10

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل:  كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار،
 1397م نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة:  ـه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 
 رياض. بريوت – ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422األوىل، 

 حممد محزة: تأيلف القاري، منار   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين ييحم:  تأيلف الصاحلني،
تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر،  املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة   ـه 1410: النرش اعم ، ابليان دار مكتبة: انلارش ، قاسم

 .ه1422لطبعة: األوىل، ا
   (3689) الرقم املوحد:

ريض اهلل -ما أمرته به؛ لقوهل يف حديث أيب أيوب 
مر به دخل  -عنه

ُ
كما يف مسلم: "إن تمسك بما أ

هذا احلديث: حج بيت اهلل اجلنة".  ولم يذكر يف 
احلرم، مع أنه الركن اخلامس من أراكن اإلسالم، ولعل 
ذلك قبل أن يفرض. وحاصله أن احلديث يدل ىلع أن 
من أدى ما افرتضه اهلل عليه من الصلوات اخلمس 
وصوم رمضان وأداء الزاكة مع اجتناب املحرمات 

 .استحق دخول اجلنة، وانلجاة من انلار

people of Paradise if he continued to abide by what I 

commanded him. This is evident from the Hadith of Abu 

Ayyoob, may Allah be pleased with him, in Sahih 

Muslim: "If he abides by what he was commanded to 

do, he will enter Paradise." Pilgrimage to Allah's Sacred 

House (Hajj) was not mentioned in the Hadith although 

it is the fifth pillar of Islam, and this may be because the 

Hadith came before Pilgrimage was made obligatory.  

In short, the Hadith proves that whoever fulfills what 

Allah made obligatory upon him – the five prayers, 

fasting the month of Ramadan, paying Zakat, and 

avoiding what is unlawful – deserves to enter Paradise 

and attain salvation from Hellfire. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب عيادة املريض اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َمْن اَعَد : أي: زار مريًضا حمتسبًا •

ًخا هَلُ : أي: يف ادلين •
َ
 .أ

 .يِف اهلل : زاره لوجه اهلل ال لدلنيا •

 .ُمنَاٍد : أي: ملك •

 .ِطبَْت : انرشحت بما لك عند اهلل من جزيل األجر، أو طهرت من اذلنوب •

 .َوَطاَب َمْمَشاَك : َعُظم ثوابك •

اًل. : اختذت من اجلنة داراً تزنهلا •  .َوَتبَوَّأَت ِمَن اجلَنَِّة َمزْنِ

 :ئد احلديثفوا
 .استحباب زيارة املريض وزيارة اإلخوان يف اهلل .1

 .للك ملك من املالئكة مقام معلوم، ومنها من تبرشل املؤمنني إذا قاموا بأعمال حيبها اهلل ورسوهل .2

 .وعد اهلل تعاىل للزائر والعائد ابتغاء وجهه بأن يطهره من ذنوبه، ويعظم أجره ويدخله اجلنة .3

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز  1418جة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل به
ني، للنووي، م.  رياض الصاحل2002ه، 1423املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

ه. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد 1428حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
دار الوطن، الرياض، فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، م

ه. صحيح األدب املفرد، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد نارص ادلين األبلاين، دار الصديق للنرش 1426الطبعة: 

من اعد مريًضا أو زار أًخا هل يف اهلل، ناداه مناد: 
بأن طبت، وطاب ممشاك، وتبوأت من اجلنة 

 مْناًل 
 

Whoever visits a sick person or a brother of 
his for Allah's sake, a caller calls out: 'May 
you be glad, may your footsteps be blessed, 

and may you dwell a home in Paradise 

 :احلديث .1399
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ًخا هَلُ »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
و َزاَر أ

َ
َمْن اَعَد َمِريًضا أ

ْن ِطبَْت، َوَطاَب َمْمَشاَك، َوَتبَوَّأَت 
َ
يِف اهلل، نَاَداهُ ُمنَاٍد: بِأ

 .«َن اجلَنَِّة َمزْنِالً مِ 

** 

1399. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Whoever visits a sick person or a 

brother of his for Allah's sake, a caller calls out: 'May 

you be glad, may your footsteps be blessed, and may 

you dwell a home in Paradise.'" 

 .حسن  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

عز -من ذهب يلعود مريًضا أو يزور أًخا هل لوجه اهلل 
أن  -ىلتعا-فإن ملاًك يناديه من عند اهلل  -وجل

طهرت من اذلنوب وانرشحت بما لك عند اهلل من 
 .جزيل األجر، واختذت من اجلنة قرًصا تسكنه

** 

Anyone who goes to visit a sick person or visits one of 

his brothers for the sake of Allah, an angel calls out 

from the heavens and says, "you have been purified of 

your sins and been made glad for the abundant reward 

that Allah has for you, and have owned a palace in 

Paradise to live in." 
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يب األرنؤوط واعدل مرشد، وآخرون، ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شع1418واتلوزيع، الطبعة: الرابعة 
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، 1421حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 

 .ه1407مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
   (3442) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:

 .رواه مسلم ] بدون زيادة: كهاتني[، وهذا لفظ الرتمذي راوي احلديث:

نَس بن مالك  :اتلخريج
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اَعَل َجاِرَيتنَي : قام عليهما باملؤونة والرتبية وُنوهما •

 .َجاِرَيتنَي : بنتني •

 .حىتَّ تَبلَُغا : تدراك ابللوغ أو تصال إىل زوجهما •

 :فوائد احلديث
 .فضل راَِعية ابلنات والرب بهن .1

 تبلغا جاء يوم القيامة أنا من اعل جاريتني حىت
  وهو كهاتني

Whoever supports two girls till they grow 
up, he and I will come on the Day of 

Resurrection like this. 

 :احلديث .1400
َمْن اَعَل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

نَ 
َ
« ا وَُهو َكَهاتنَيَجاِرَيتَني حىتَّ تَبلَُغا جاء يَوَم الِقيَاَمة أ

َصابَِعه.
َ
 وَضمَّ أ

** 

1400. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: “Whoever supports two 

girls till they grow up, he and I will come on the Day of 

Resurrection like this,” joining his fingers. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث فضل عول اإلنسان للبنات، وذلك أنَّ 
ابلنت قارصة ضعيفة، والغالب أنَّ أهلها ال يأَبُهون 

ون بها صىل اهلل عليه -، فذللك قال انليب بها، وال يهتمُّ
: "من اعل جاريتني حىت تبلغا، جاء يوم -وسلم

القيامة أنا وهو كهاتني" وَضمَّ إصبعيه: السبابة 
صىل -والوسطى، واملعىن أنه يكون رفيقا لرسول اهلل 

يف اجلنة إذا اعل اجلارتني، يعين  -اهلل عليه وسلم
ي أنه األنثيني من بنات أو أخوات أو غريهما، أ

يف اجلنة،  -صىل اهلل عليه وسلم-يكون مع انليب 
. والعول -عليه الصالة والسالم-وقرن بني إصبعيه 

يف الغالب يكون بالقيام بمؤونة ابلدن، من الكسوة 
والطعام والرشاب والسكن والفراش وُنو ذلك، 
وكذلك يكون باتلعليم واتلهذيب واتلوجيه واألمر 

إىل ذلك، فيجمع القائم باخلري وانليه عن الرش وما 
بمصالح ابلنات بانلفع العاجل ادلنيوي، واآلجل 

 .األخروي

** 

This Hadith points out the virtue of raising girls. A girl is 

weak and helpless, and families mostly do not devote 

any attention to their girls or take any interest in them. 

This is why the Messenger, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, made this statement: “Whoever 

supports two girls till they grow up, he and I will come 

on the Day of Resurrection like this,” interlacing his 

index and middle fingers. In other words, a person who 

supports two girls, whether two daughters, sisters, or 

others, will be a companion of the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, in Paradise.  When 

a person supports another, he mostly provides him with 

clothing, food, drink, dwelling, furniture, and so on; and 

this also includes education, discipline, direction, and 

commanding the right and forbidding the wrong. So a 

person in charge of girls should take care of their 

interests and well-being here in this world and beyond. 
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 .ية األبوين بابلنات تربية وتهذيبا سبب يف دخول اجلنة وعلو املزنلة فيهاعنا .2

 .اثلواب العظيم ملن قام ىلع ابلنات باملؤونة والرتبية حىت يزتوجن أو يبلغن، وكذلك األخوات .3

 املراجع:املصادر و

، 1. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، طه1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1، طه. رياض الصاحلني للنووي1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. كنوز رياض الصاحلني، 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428

ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، 1430لرياض، ، كنوز إشبيليا، ا1جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من 1426الرياض، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ابلاحثني، ط
   (3360) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أذاكر ادلخول واخلروج من املزنل اتلصنيف:

 .و داود والرتمذيرواه أب راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ت : اتلولك هو: االعتماد ىلع اهلل  •  .يف حصول املطلوب، ودفع املكروه ، مع اثلقة به وفعل األسباب املأذون فيها -سبحانه وتعاىل-تََولكَّ

: بسم اهلل -يعِن: إذا خرج من بيته-من قال 
تولكت لَع اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل، يقال 
 هل: هديت وكفيت ووقيت، وتنىح عنه الشيطان

 

Whoever says (upon leaving his house): 
'Bismillah, tawakkaltu `ala-Allah, wa la 
hawla wa la quwwata illa billah [In the 

Name of Allah; I rely on Allah; there is no 
might and no power save in Allah]', it will 
be said to him: 'You are guided, sufficed, 
and protected', and the devil will go far 

away from him. 

 :احلديث .1401
من قال »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ُت ىلع اهلِل، -َخرج من بَيِتهيعين: إذا - : بِسم اهلل تََولكَّ
ة إِالَّ باهلل، ُيَقال هل: ُهِديَت َوُكِفيَت  َواَل حول وال قُوَّ

يَطان فيقول »زاد أبو داود: «. َوُوِقيَت، َوَتَنىحَّ َعنه الشَّ
لَِشيطان آخر: َكيف لَك بِرَجٍل َقد  -يعين: الشيطان-

 «.ُهِدَي وُكيِفَ وُوِِقَ؟

** 

1401. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said:  "Whoever says (upon 

leaving his house): 'Bismillah, tawakkaltu ̀ ala-Allah, wa 

la hawla wa la quwwata illa billah [In the Name of Allah; 

I rely on Allah; there is no might and no power save in 

Allah]', it will be said to him: 'You are guided, sufficed, 

and protected', and the devil will go far away from him." 

The narration ob Abu Dawood has the following 

addition: 'So he (the devil) says to another devil: How 

can you approach a man who has been guided, granted 

relief, and protected”? 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن الرجل  إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب رسول اهلل 
ن بيته فقال: باسم اهلل، تولكت ىلع اهلل، ال خرج م

حول وال قوة إال باهلل، يناديه ملك يا عبد اهلل هديت 
إىل طريق احلق، وكفيت همك، وحفظت من األعداء؛ 
فيبتعد عنه الشيطان املولك عليه، فيقول شيطان آخر 
هلذا الشيطان: كيف لك بإضالل رجل قد هدي، 

ألنه قال هذه  وكيف، ووِق من الشياطني أمجعني؟
 .اللكمات فإنك ال تقدر عليه

** 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, informs us in this Hadith that if 

someone leaves their house and says: 'Bismillah, 

tawakkaltu `ala-Allah, wa la hawla wa la quwwata illa 

billah [In the Name of Allah; I trust in Allah; there is no 

might and no power save in Allah], an angel will call out 

to him, saying: O servant of Allah, you have been 

guided to the straight path, you have been sufficed 

against your worries, and you have been protected 

from your enemies. So the devil assigned to him will 

move away from him, and another devil will say to the 

former: How can you misguide someone who has been 

guided, sufficed, and protected from all of the devils! 

Because he said those words, you cannot overpower 

him. 
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ة إِالَّ  •  . باهلل : ال انتقال وال حتول من حال إىل حال، وال قوة ىلع يشء من األشياء إال بعون من اهللاَل حول وال قُوَّ

 .-عز وجل-، أو ملك يأمره اهلل -جل يف عاله-ُيَقال هل : حيتمل القائل هو ابلاري  •

 .مهم دنيوي وأخرويوحتصنك به هديت للرصاط املستقيم، وكفيت لك  -تعاىل-ُهِديَت َوُكِفيَت : أي: باستعانتك باسمه  •

 .ُوِقيَت : ُحِفظت من لك مكروه •

 .َتنىَحَّ : َمال عن جهته، وابتعد عن طريقه •

يَطان : من الَشَطن: ابُلعد، أي ابلعد عن لك خري، والشيطان معروف، ولك اعت متمرد من اجلن واإلنس وادلواب يقال هل شيطان •  .الشَّ

 :فوائد احلديث
 .املزنل؛ يلحصل ما فيه من خري استحباب هذا القول عند اخلروج من .1

 .، واالتلجاء إيله بالقول والفعل، وأن ذلك حصن للمؤمن من لك رش-عز وجل-فضل اتلولك ىلع اهلل  .2

 .ال حول وال قوة للعبد يف اكفة أموره إال باهلل .3

 .عجز الشيطان عن غواية من هداه اهلل، وحبَّب إيله اإليمان وزينه يف قلبه .4

 .العباد تعاون الشياطني إلضالل .5

 املراجع:املصادر و

ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
ىف ابلايب احلليب، مرص، الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصط

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، 1975ه، 1395الطبعة: اثلانية، 
ه. سنن أيب 1428بريوت، الطبعة: األوىل  ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق،1425بريوت، الطبعة: الرابعة 

عثيمني، داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح ال
مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة: اخلامسة. القول املفيد ه. صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد نارص ادلين األبلاين، 1426دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

ه. لسان العرب، حممد بن مكرم بن 1424ىلع كتاب اتلوحيد، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية 
 رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ه. نزهة املتقني1414منظور األنصاري، دار صادر، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

 .ه1407الطبعة: الرابعة عرش  
   (3504) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز وجل اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ة بن زيد بن حارثة أسام اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فَرَّ من الزَّْحف : فَرَّ من لقاء الَعدو يف احلَرب، والزَّْحف: اجليش يزَحُفون إىل العدو، أي: يمشون •

 .القيوم : الَقائم بتدبري أمر َخلقه يف إنشائهم، ورزقهم وعلمه بِأمكنتهم •

 :ائد احلديثفو
 .فضل الُمداومة ىلع االستغفار وخاصة بعد الوقوع يف املعصية .1

ر الكبائر .2  .تعظيم االستغفار وأنه يكفل

 .تغليظ ُحرَمة الِفرار من املعركة عند اتِلَقاء اجليش .3

من قال: أستغفر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليح 
القيوم وأتوب إيله، غفرت ذنوبه، وإن اكن قد فر 

 من الزحف.
 

If anyone says: 'Astaghfiru Allah Al-ladhi 
laa ilaaha illa Huwa Al-Hayy Al-Qayyum wa 
atoobu ilayh (I ask forgiveness from Allah, 

there is no deity except Him, the Ever-
Living, the Sustainer of existence, and I 

turn to Him in repentance),' then his sins 
will be forgiven even if he has fled from the 

battlefield. 

 :احلديث .1402
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن زيد موىل رسول اهلل 

من قال: »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
ْستَْغِفُر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليَحَّ القيَّوَم وأتوب 

َ
أ

 «.إيله، ُغفرت ذنوبه، وإن اكن قد فَرَّ من الزَّْحف

** 

1402. Hadith: 

Zayd, the Prophet's servant, reported that the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said: ''If 

anyone says: 'Astaghfiru Allah Al-ladhi laa ilaaha illa 

Huwa Al-Hayy Al-Qayyum wa atoobu ilayh (I ask 

forgiveness from Allah, there is no deity except Him, the 

Ever-Living, the Sustainer of existence, and I turn to 

Him in repentance),' then his sins will be forgiven even 

if he has fled from the battlefield''. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ْستَْغِفُر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليَحَّ القيَّوَم 
َ
من قال: أ

وأتوب إيله ُغفر هل ذنبه وإن اكن قد فَرَّ من قتال 
الكفار، ومن املعلوم أن الِفَرار من الزَّْحف هو أحد 

بع اليت جاءت يف حديث: )اجتنبوا ال ُموبِقات السَّ
بع الُموبقات، ومنها: الِفَرار من الزَّْحف(،  السَّ
ويكون املعىن مستقيما: إذا اكن املقصود أنه تاب 
نوب، ومنها: الِفَرار من الزََّحف، وإال فإن  من مجيع اذلُّ
نب ال ينفع وإنما  جمرد االستغفار واإلنسان باٍق ىلع اذلَّ

نْبينفع   .ذلك مع اتلوبة من اذلَّ

** 

Anyone who says: "Astaghfiru Allah Al-Ladhi laa ilaaha 

illa Huwa Al-Hayy Al-Qayyum wa atoobu ilayh (I ask 

forgiveness from Allah, there is no deity except Him, the 

Ever-Living, the Sustainer of existence, and I turn to 

Him in repentance)," his sins will be forgiven even if he 

fled from fighting the infidels on the battlefield. It is 

known from a Hadith that desertion is one of the seven 

major sins. The correct meaning of the present Hadith 

is that one should repent from all sins, including 

desertion. Otherwise, seeking forgiveness while 

continuing to commit a certain sin is useless, unless 

one repents from it. 
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 املراجع:املصادر و

بة العرصية،صيدا، بريوت. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكت
الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 

بوري املعروف بابن ابليع، حتقيق مصطىف عبد القادر عطا، م. املستدرك ىلع الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم انليسا1975 -ه1395الطبعة: اثلانية، 
. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: 1990 -1411انلارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

م.  2009ه، 1430د بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىلم. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة مح1985اثلاثلة 
ه، 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

م.      بهجة انلاظرين 1987ه، 1407احثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابل2007
م.   عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن 1997ه،  1418رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

ه. رشح 1415ومشالكته، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة اثلانية، القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله 
د أبو الفيض امللقيب  بمرتىض سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. تاج العروس من جواهر القاموس، حممي

بيدي، نرش: دار اهلداية  .الزَّ
   (10576) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز وجل الفضائل واآلداب < فقه األدعية اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي بزيادة: )العظيم(، وهذا لفظ الطرباين راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 عمة.أن اجلنة واسعة، وأن غراسها التسبيح واتلحميد، فضال من اهلل تعاىل، ون .1

 املراجع:املصادر و

 ماهر:  حتقيق للنووي، الصاحلني، رياض. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
 بنارس - العلمية ابلحوث إدارة وري،للمباركف املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مراعة. م2007 - ه1428 األوىل الطبعة. بريوت - كثري ابن دار. الفحل
ه.  1407م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  1984 ـه،  1404 -الطبعة : اثلاثلة  اهلند،

 .1985 - 1405 -: اثلاثلة بريوت. الطبعة  -مشاكة املصابيح، للتربيزي، حتقيق األبلاين، انلارش : املكتب اإلساليم 
   (4201) الرقم املوحد:

من قال: ُسبحان اهلل وِِبَْمِده، ُغرَِسْت هل ََنْلة يف 
  اجلنة

Whoever says 'Subhaan-Allah wa bihamdih' 
(Glory be to Allah and Praise is due to 

Him), a date-palm tree will be planted for 
him in Paradise. 

 :احلديث .1403
صىل اهلل عليه -عن انليب  -عنهريض اهلل -عن جابر 

من قال: ُسبحان اهلل وحِبَْمِده، ُغرَِسْت هل »قال:  -وسلم
 «.خَنْلة يف اجلنة

** 

1403. Hadith: 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: "Whoever says 'Subhaan-Allah wa bihamdih' 

(Glory be to Allah and Praise is due to Him), a date-

palm tree will be planted for him in Paradise". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

َح اهلل : أن من َسبَّ -صىل اهلل عليه وسلم-َيربنا انليب 
فقال: سبحان اهلل وحبمده. ُغرست هل خنلة يف اجلنة 

 .عن لك تسبيحة قاهلا

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, informs us that whoever glorifies Allah by saying 

'Subhaan-Allaah wa bihamdih' (Glory be to Allah and 

Praise is due to Him), a date-palm tree will be planted 

for him in Paradise every time he says this. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريًا أو 
يلْصُمت، ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر 

فلُيْكرِم جارَه، ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر 
 فليكرم َضْيَفه

 

Whoever believes in Allah and the Last Day, 
let him say good words or remain silent. 

Whoever believes in Allah and the Last Day, 
let him be generous to his neighbor. 

Whoever believes in Allah and the Last Day, 
let him be hospitable to his guest. 

 :احلديث .1404
من اكن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

وايلوم اآلخر فليقل خرًيا أو يلْصُمت، ومن  يؤمن باهلل
اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فلُيْكِرم جارَه، ومن اكن 

 «.يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم َضيَْفه

** 

1404. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, said: "Whoever believes in Allah and the Last 

Day, let him say good words or remain silent. Whoever 

believes in Allah and the Last Day, let him be generous 

to his neighbor. Whoever believes in Allah and the Last 

Day, let him be hospitable to his guest". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-حدث أبو هريرة 
بأصول اجتماعية جامعة، فقال:  -الصالة والسالم

"َمْن اَكَن يُؤِمُن" هذه مجلة رشطية، جوابها: "فَليَُقْل 
و يِلَْصمُ 

َ
اً أ ْت"، واملقصود بهذه الصيغة احلث َخرْيَ

واإلغراء ىلع قول اخلري أو السكوت كأنه قال: إن 
كنت تؤمن باهلل وايلوم اآلخر فقل اخلري أو اسكت. 
"فَلَيَُقْل َخرَياً"  كأن يقول قواًل ليس خرياً يف نفسه 
ولكن من أجل إدخال الرسور ىلع جلسائه، فإن 

لة الوحشة هذا خري ملا يرتتب عليه من األنس وإزا
وحصول األلفة. "أو يِلَْصُمْت" أي يسكت. "َوَمْن اَكَن 
يُؤِمُن باهلِل َوايلَوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َجارَُه" أي جاره يف 
ابليت، والظاهر أنه يشمل حىت جاره يف املتجر 
كجارك يف ادلاكن مثاًل، لكن هو يف األول أظهر أي 

ن حقه اجلار يف ابليت، ولكما قرب اجلار منك اك
اإلكرام  -صىل اهلل عليه وسلم-أعظم. وأطلق انليب 

فقال: "فليُْكِرم َجارَُه" ولم يقل مثاًل بإعطاء ادلراهم 
أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا، ولك يشء يأيت 
مطلقاً يف الرشيعة فإنه يرجع فيه إىل العرف. فاإلكرام 

ه انلاس إكراماً، وَيت لف من إذاً ليس معيناً بل ما عدي
جار إىل آخر، فجارك الفقري ربما يكون إكرامه 
برغيف خزب، وجارك الغين ال يكيف هذا يف إكرامه، 
وجارك الوضيع ربما يكتيف بأدىن يشء يف إكرامه، 

** 

In this Hadith, Abu Hurayrah, may Allah be pleased with 

him, conveyed some comprehensive social principles 

from the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him. He said: “Whoever believes in Allah”: This is 

a conditional clause, and the result clause is “let him 

say good words or remain silent”. This style of speech 

was used in order to encourage and urge people to say 

what is good or to remain silent.  We have previously 

explained the meaning of believing in Allah and the Last 

Day. “Let him say good words”: this applies even if he 

does not deem his speech good in itself, however, he 

says it in order to bring  happiness to those around him. 

This is good speech given the affability and amicability 

that it results in. He then said: "Whoever believes in 

Allah and the Last Day, let him be generous to his 

neighbor.” This applies to the person whose house is 

next to his. It seems that other types of neighbors could 

be included as well, such as neighbors at work. 

However, the reference to the neighbor in residence is 

the more apparent meaning. The closer the neighbor is 

to you, the greater his right upon you.  The Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, said “he 

should be generous to his neighbor” in the general 

sense of the word. He did not specify the nature of such 

generosity. For example, he did not say that such 

generosity is by giving him money or charity or clothing 

or the like, but instead kept his statement general. As a 

rule, everything that is generalized under Islamic 

Shari‘ah, it should be referred to the customs and 

traditions of the people. Therefore, generosity 

mentioned in the Hadith is not specified by a certain 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلو اتلخريج:
 .األربعني انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يؤمن : اإليمان الاكمل املنيج من عذاب اهلل املوصل إىل رضاه •

 .يؤمن باهلل : أي: أنه اذلي خلقه, وبأنه هو املستحق للعبادة •

 .ويؤمن بايلوم اآلخر : أي: أنه سيجازى فيه بعمله •

عن اهلل وعن رسوهل، وتعليم اخلري واألمر باملعروف عن علم وحلم، وانليه عن املنكر عن علم ورفق، واإلصالح بني فليقل خريا : اكإلبالغ  •
 .انلاس، والقول احلسن هلم

 .يلصمت : ليسكت •

 .إلكرامفليكرم جاره : أي: املجاور هل، باإلحسان إيله وكف األذى عنه، وحتمل ما يصدر منه، والبرش يف وجهه، وغري ذلك من وجوه ا •

 .فليكرم ضيفه : بالبرش يف وجهه، وطيب احلديث معه، وإحضار املتيرس.والضيف: هو القادم ىلع القوم انلازل بهم، سواء غنيا أو فقريا •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من آفات اللسان، وأن ىلع املرء أن يتفكر فيما يريد أن يتلكم به .1

 .وجوب السكوت إال يف اخلري .2

 .واحلث ىلع حفظ جواره وإكرامهتعريف حق اجلار،  .3

 .األمر بإكرام الضيف، وهو من آداب اإلسالم وخلق انلبيني .4

 .دين اإلسالم دين األلفة واتلقارب واتلعارف خبالف غريه .5

 .تثالاإليمان باهلل وايلوم اآلخر أصل للك خري، ويبعث ىلع املراقبة واخلوف والرجاء، ويتضمن املبدأ واملعاد، وأقوى ابلواعث ىلع االم .6

وجارك الرشيف حيتاج إىل أكث. واجلار: هل هو 
املالصق، أو املشارك يف السوق، أو املقابل أو ماذا؟ 

عليه -العرف. وأما يف قوهل هذا أيضاً يرجع فيه إىل 
: "َوَمْن اَكَن يُؤِمُن باهلِل وايلَوِم اآلِخِر -الصالة والسالم

فَليُكِرمْ َضيَْفُه" الضيف هو انلازل بك، كرجل مسافر 
نزل بك، فهذا ضيف جيب إكرامه بما يعد إكراماً. 

: إنما جتب الضيافة -رمحهم اهلل-قال بعض أهل العلم 
ملدن الصغرية، وأما يف األمصار إذا اكن يف القرى أي ا

واملدن الكبرية فال جيب؛ ألن هذه فيها مطاعم 
وفنادق يذهب إيلها، ولكن القرى الصغرية حيتاج 
اإلنسان إىل ماكن يؤويه. ولكن ظاهر احلديث أنه 

 ."اعم: "فَليُْكِرْم َضيَْفهُ 

action, rather it refers to whatever the people deem to 

be generosity. It is also relevant to the condition of the 

neighbor; if he is poor, giving him a loaf of bread can be 

an act of generosity. If he is rich, a loaf of bread is not 

enough in his case. To a humble neighbor, the least 

thing you offer him can be enough for showing him 

generosity, unlike a noble neighbor. To determine who 

is defined as a 'neighbor' —the person living next door 

or in the store next to you in the market, or the one 

facing you, etc.— one should refer to people’s custom.   

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, then said: “Whoever believes in 

Allah and the Last Day, let him be hospitable to his 

guest.” A guest is someone whom you offer temporary 

accommodation in your house, such as a traveler. It is 

compulsory to be hospitable and generous with such a 

guest. Some scholars, may Allah have mercy upon 

them, said: “Offering accommodation to the guest is 

obligatory in small towns only. It is not obligatory in 

large cities, since there are restaurants and hotels 

where the traveler can stay. Meanwhile, a person in a 

small town or village needs a place to stay in. The 

apparent meaning of the Hadith, however, suggests 

that the ruling is general. 
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 .الالكم فيه خري، ورش، وما ليس خبري, وال رش يف نفسه .7

 .أن هذه اخلصال من شعب اإليمان ومن اآلداب السامية .8

 .أن األعمال داخلة يف اإليمان .9

 .أن اإليمان يزيد وينقص .10

 املراجع:املصادر و

ه. رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن  1380ة، الطبعة: األوىل، اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندري
ق انلجاة عثيمني، دار الثيا للنرش. األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. صحيح ابلخاري، نرش: دار طو

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

   (5437) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:

 .رواه أبو يعىل، والطرباين يف األوسط راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .مسند أيب يعىل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كفَّ : َمنَعَ  •

 :فوائد احلديث
 .فضل من كف غضبه .1

 .بالكف، وهو من صفاته اليت تعين املنع وصف اهلل تعاىل .2

 املراجع:املصادر و

  – ـه1404دمشق، الطبعة: األوىل،  -مسند أيب يعىل، املؤلف: أبو يعىل أمحد بن يلع املوصيل، املحقق: حسني سليم أسد، انلارش: دار املأمون للرتاث 
 – احلرمني دار: انلارش احلسيين، إبراهيم بن املحسن عبد, حممد بن اهلل عوض بن طارق: املحقق الطرباين، أمحد بن لسليمان األوسط، املعجم. م1984

مة، الطبعة اخلاِمَسة، املؤلف الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ . القاهرة ة املكري  - ـه 1423: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، انلارش: مكتَبة األسدي، مكي
هلل الفوزان، طبعة دار ابن اجلوزي. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد م. منحة العالم، للشيخ عبدا 2003

م إرساء بنت عرفة
ُ
 .العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (5376) الرقم املوحد:

 Whoever restrains his anger, Allah shall  من كفَّ غضبه, كفَّ اهلل عنه عذابه
protect him from His torment. 

 :احلديث .1405
من كفَّ غضبه, »مرفواًع:  - عنهريض اهلل-عن أنس 

 «.كفَّ اهلل عنه عذابه

** 

1405. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: "Whoever restrains his anger, Allah shall protect 

him from His torment". 

  :جة احلديثدر
حسن تنبيه: اكن الشيخ األبلاين 

قد ضعفه يف بعض كتبه ثم 
 .حسنه يف السلسلة الصحيحة

** 

 Hadith Grade: 

احلديث ديلل ىلع فضل من كفي غضبه عند حدوث 
أسبابه ودواعيه، ومنََعه من االسرتسال إىل طلب 

اكن هل أجر عظيم من االنتقام، وأن من فعل هذا 
يكف عنه عذابه  -تعاىل-جنس عمله، وهو أن اهلل 

 .يوم القيامة

** 

This Hadith indicates the virtue of the one who restrains 

his anger when stirred and prevents it from growing into 

a desire for revenge. Whoever succeeds in doing so will 

receive a great reward equal to such a great deed. He 

will be granted protection by Allah from His torment on 

the Day of Judgment. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اخلالف

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-األْسليَِم أبو ِخراش َحْدرَِد بن أيب َحْدرٍَد  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َكَسْفِك َدِمه : كإراقته •

 :فوائد احلديث
 .فيه بيان حق املسلم ىلع أخيه املسلم .1

 .بيان عظم إثم الَهْجر، وتمثيله بالقاتل؛ ألن الَهْجر قتل َمْعنَوي ال يقل سوًءا عن القتل املَحُسوس .2

 املراجع:واملصادر 

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
ي، حتقيق: حممد فؤاد عبد م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابور1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص،  بن حممد: تأيلف ابلخاري، صحيح   ـه 1428 األوىل،: الطبعة

انلارش:   ـهديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب.            رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني،1422
ادلين األبلاين ، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع،  ـه    سلسلة األحاديث الصحيحة ، تأيلف: حممد نارص  1426دار الوطن للنرش، الطبعة: 

 ."الرياض، الطبعة: األوىل، "ملكتبة املعارف
   (8885) الرقم املوحد:

 Whoever forsakes his brother for a year is  من َهَجر أَخاه َسَنة فهو َكَسْفِك َدِمهِ 
like shedding his blood 

 :احلديث .1406
ريض -عن أيب ِخراش َحْدرَِد بن أيب َحْدرٍَد األْسليَِم 

من َهَجر أَخاه َسنَة فهو َكَسْفِك »مرفواعً:  -اهلل عنه
 .«َدِمهِ 

** 

1406. Hadith: 

Abu Khiraash Hadrad Al-Aslami, may Allah be pleased 

with him, reported that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: “Whoever forsakes 

his brother for a year is like shedding his blood.” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أخاه لغري مقصد رشيع واستمر هجره إياه من هجر 
ُمدة سنة وَجبَت عليه العقوبة، كما أن سفك دمه 
يُوجب العقوبة وهو اتلعزير بما يراه القايض، رداًع هل 
وزجًرا لغريه، أما إذا اكن الَهْجر ملقصد رشيع، فإن 
هجر أهل ابلدع والفسوق ينبيغ أن يدوم ىلع مرور 

 .ورجوع إىل احلق الزمان ما لم تظهر منهم توبة

** 

The one who abandons his brother for a year for no 

Shariah-approved excuse deserves punishment, just 

like shedding his blood . The punishment due here is 

Ta`azeer (discretionary punishment), out of retribution 

and deterrence. Nevertheless, if there is a Shariah-

approved excuse, like practicing religious innovations 

and immoralities, then forsaking such people must 

continue as long as they do not repent and return to the 

truth. 
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 :Brief Explanation : اإلمجايلاملعىن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .وقاه : أي محاه وحفظه •

 .ما بني حلييه : هما العظمان يف جانيب الفم،واملراد بما بينهما: اللسان •

 .ما بني رجليه : يعين الفْرج،وهو كناية عن الزنا •

 :فوائد احلديث
 .للسان والفرج من الوقوع يف احلرام سبيل دلخول اجلنةحفظ ا .1

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة  -
نوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، ك -م. 1975 - ـه1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1430
تطريز  -م. 2004 - ـه1425عرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت، بلنان، الطبعة: الرابعة، بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار امل

نزهة املتقني رشح رياض  -ه. 1423رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 
صحيح اجلامع الصغري وزياداته، األبلاين، دار  -ه. 1407ؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة،الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، م

 .بريوت بلنان -املكتب اإلساليم
   (3477) الرقم املوحد:

من وقاه اهلل رش ما بني حلييه، ورش ما بني 
  رجليه دخل اجلنة

Whoever Allah saves from the evil of what 
is between his jaws and the evil of what is 

between his legs will enter Paradise. 

 :احلديث .1407
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من وقاه اهلل رش ما بني حَلْيَيِْه، »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.ورش ما بني رجليه دخل اجلنة

** 

1407. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Whoever Allah saves from the evil of 

what is between his jaws and the evil of what is 

between his legs will enter Paradise". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من اتللكم بما يغضب اهلل  -عز وجل-من حفظه اهلل 
 .، ومن الوقوع يف الزنا؛ فقد جنا ودخل اجلنة-تعاىل-

** 

The person whom Allah the Almighty protects from 

saying what incurs His wrath and from committing 

adultery has been saved and will enter Paradise. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .رواه مسلم بدون قوهل: )لكه( فيه عند أيب داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-جرير بن عبد اهلل ابلجيل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 من حيرم : من احلرمان وهو املنع من اليشء •

 .الرفق : اتلمهل يف األمر واتلأين فيه. فيحرمه فال يوفق هل، بل يكون فيه العنف والشدة •

 .حيرم اخلري لكه : َيرس لك اخلري انلاشئ عن الرفق •

 :فوائد احلديث
 .أن اهلل يُعطي ىلع الرفق ويثيب عليه .1

 .اخلري العميم من حرم الرفق حرم .2

 .أن الرفق به انتظام خري ادلارين واتساع أمرهما، ويف العنف ضد ذلك .3

 .إن احلرمان من اخلري من أشد أسايلب الرتهيب .4

 . أنه ينبيغ لإلنسان اذلي يريد اخلري أن يكون دائما رفيقا حىت ينال اخلري .5

 املراجع:املصادر و

ياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إح
ه. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة, 1407الرسالة, الطبعة الرابعة عرشة, 

ه. كنوز رياض الصاحلني، إرشاف محد 1426ني، البن عثيمني, دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة، ه. رشح رياض الصاحل1423الطبعة األوىل، 
ه. ديلل 1418ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

ه. فيض القدير 1425دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة،  -ني، ملحمد بن عالن الصدييق, حتقيق خليل مأمون شيحا الفاحلني لطرق رياض الصاحل
 .م1994 -ه 1415بلنان، الطبعة االوىل،  -رشح اجلامع الصغري، للمناوي، دار الكتب العلمية، بريوت 

   (4939) الرقم املوحد:

 He who is deprived of gentleness is"  من حيرم الرفق، حيرم اخلري لكه
deprived of all goodness". 

 :احلديث .1408
قاَل: سمعُت  -ريض اهلل عنه-جرير بن عبد اهلل عن 

من حُيَْرِم  »يُقوُل:  -َصىلي اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-رَُسوَل اّللَّ 
ْفَق، حُيَْرِم اخلري لكه  «.الرل

** 

1408. Hadith: 

Jareer ibn Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "He who is deprived of 

gentleness is deprived of all goodness". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث حث ىلع الرفق يف مجيع األمور، وأن من 
 .اخلري فيما فعل ترصف بالعنف والشدة فإنه حيرم

** 

This hadeeth encourages Muslims to be gentle and 

kind in all affairs, and indicates that those who are 

violent and harsh are deprived of goodness in their 

actions. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يضمن : يلزتم باحلفظ •

 .عظمان يف جانيب الفم، واملراد بما بينهما: اللسانما بني حلييه : هما ال •

 .ما بني رجليه : يعين الفْرج، وهو كناية عن الزنا •

 :فوائد احلديث
 .حفظ اللسان والفرج من الوقوع يف احلرام سبيل دلخول اجلنة .1

 .أن أكث أسباب دخول انلارعدم حفظ ما بني الفرج واللسان .2

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض  -ه. 1422إلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، ل -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة  -ه. 1418الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

ديلل  -ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -ه. 1407لة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، الرسا
مد رشح رياض الصاحلني، للشيخ حم -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة. 

إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين، املطبعة الكربى -ه. 1426بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 .ه1323الطبعة: السابعة،  -األمريية، مرص

   (3475) الرقم املوحد:

ليه من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رج
  أضمن هل اجلنة

Whoever guarantees for me to safeguard 
what is between his jaws and what is 

between his legs, I shall guarantee Paradise 
for him. 

 :احلديث .1409
من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن سهل بن سعد 

يضمن يل ما بني حَلْيَيِْه وما بني رجليه أضمن هل 
 «.اجلنة

** 

1409. Hadith: 

Sahl ibn Sa`d, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Whoever guarantees for me to 

safeguard what is between his jaws and what is 

between his legs, I shall guarantee Paradise for him”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إىل أمرين يستطيع  -صىل اهلل عليه وسلم-يرشد انليب 
املسلم إذا ما الزتم بهما أن يدخل اجلنة اليت وعد اهلل 
عباده املتقني، وهذان األمران هما حفظ اللسان من 

، واألمر اثلاين حفظ -تعاىل-تللكم بما يغضب اهلل ا
 .الفرج من الوقوع يف الزنا

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, guides to two things. If the Muslim is able to 

observe them, he will be guaranteed admission to 

Paradise that Allah has promised His righteous slaves. 

These two things are: preventing the tongue from 

speaking what displeases Allah the Almighty, and 

avoiding unlawful sex. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباس اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .ألحاكمعمدة ا مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َنىَه َعْن بُلُوِس احْلَِريِر : نىه عن لبسه •

 :فوائد احلديث
 .إال ما استثين -صىل اهلل عليه وسلم-يؤخذ من احلديث حتريم لبس احلرير ىلع اذلكور من أمة حممد  .1

ال حيل منه، قليله وال كثريه كخيط مسبحة، أو ساعة أو ُنو فيه استثناء قدر اإلصبعني أو اثلالث أو األربع، إذا اكن تابًعا لغريه، أما املنفرد، ف .2
 .ذلك

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -1
سلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث صحيح م -2ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة،  -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية  -4ه. 1426طبعة: العارشة األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، ال

   (3002) الرقم املوحد:

َِريِر إالَّ َمْوِضَع  َنََه َرُسوُل اهلل َعْن لُبِْس احلْ
ْص 

ُ
ْرَبعٍ أ

َ
ْو أ

َ
ْو ثاَلٍث، أ

َ
، أ   ُبَعنْيِ

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, forbade 

wearing silk except for the width of two, 
three or four fingers. 

 :احلديث .1410
نَّ رَُسوَل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

َ
أ

نىه عن بُلُوِس احلَِريِر إال » -وسلم صىل اهلل عليه-
 -صىل اهلل عليه وسلم-هكذا، وَرَفَع نلا رسول اهلل 

بَّابََة، والوُْسَطى ْصبَُعيِْه: الَسي
ُ
نىه رسول اهلل »وملسلم «. أ
عن لُبْس ِاحلَِريِر إال َموِْضَع  -صىل اهلل عليه وسلم-

، أو ثالٍث، أو أربعٍ  ْصبَُعنْيِ
ُ
 «.أ

** 

1410. Hadith: 

`Umar ibn Al-Khattaab, may Allah be pleased with him, 

reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, forbade wearing silk except 

for this much, the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, raised his two 

fingers to us: his index and middle fingers."  A narration 

of Muslim reads: "The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, forbade wearing silk 

except for the width of two, three or four fingers”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

نىه اذلكور عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
لبس احلرير إال ما استثين، واملستثىن يف احلديث 
املتفق عليه أصبعني، ويف رواية مسلم أو ثالث أو 

بأس من مقدار أربعة أربع، فيؤخذ باألكث؛ فال 
 .أصابع من احلرير يف اللباس

** 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, forbade the wearing of silk for 

males, except for the amount he specified. According 

to the Hadith agreed upon by Al-Bukhari and Muslim, 

this amount is the width of two fingers. In the Hadith of 

Muslim it is the width of two, three or four fingers. So, 

the bigger width is to be implemented. Thus, there is 

nothing wrong in wearing silk with the width of four 

fingers. 
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 :Brief Explanation :اإلمجايل املعىن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 112 /7(. حديث ابن عباس ريض اهلل عنهما: رواه ابلخاري )5628رقم 112 /7حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: رواه ابلخاري ) راوي احلديث:
 .(2004م رق 3/1589(، ومسلم )5629رقم

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

 :معاين املفردات
قاء : ما يوضع فيه املاء، واكن ُيتََّخُذ من جدل •  .السل

 .ريا أو صغريا، بينما يغلب السقاء يف الصغريالقربة : واعء يوضع فيه املاء مثل السقاء، وقد يكون كب •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن الرشب من فم القربة أو السقاء .1

 .انليه خاص بمن بارش بفمه باطن السقاء، أما من صب من القربة داخل إناء ثم رشب؛ فال بأس .2

صري باحلجم العائيل كذلك ال يرشب من فتحتها مبارشة؛ ألنه لرت والع 3األواين الكبرية احلديثة املصنوعة من مواد أخرى مثل جالون املاء سعة  .3
 .قد يقذره ىلع غريه وقد يكون فيها يشء صغري مؤذ ال يراه الشارب

 املراجع:املصادر و

هاليل، م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لل1987 -ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 ابلخاري، صحيح. ه1415 اثلانية، الطبعة بريوت، –نرش: دار ابن اجلوزي. عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي، نرش: دار الكتب العلمية 

: حممد فؤاد حتقيق مسلم، صحيح. ه1422 األوىل، الطبعة ،(ابلايق عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) انلجاة طوق دار: نرش
 - ه1428 األوىل، الطبعة بريوت، - كثري ابن دار الفحل، ماهر: حتقيق للنووي، الصاحلني، رياض. بريوت –عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .م2007
   (5451) الرقم املوحد:

ْن  -صىل اهلل عليه وسلم-َنََه رسوُل اهللِ 
َ
أ

قاءِ أو الِقْرَبةِ  َب ِمْن يِف السِّ   يُْْشَ
The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, prohibited 
drinking directly from the mouth of a 

waterskin. 

 :احلديث .1411
 -ريض اهلل عنهم-عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عباس 

ْن يرُْشََب  -صىل اهلل عليه وسلم-قاال: َنىَه رسوُل اهللِ 
َ
أ

قاِء أو الِقْرَبِة.  ِمْن يِف السل

** 

1411. Hadith: 

Abu Hurayrah and Ibn 'Abbaas, may Allah be pleased 

with them, reported, "The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, prohibited 

drinking directly from the mouth of a waterskin". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عن الرشب من فم  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
السقاء من أجل ما َُياف من أًذى، عىس أن يكون 

 .فيه ما ال يراه الشارب حىت يدخل يف جوفه

** 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, prohibited drinking directly from 

the mouth of a waterskin because of the fear of harm. 

There could be something in it that the one drinking can 

not see, and it might get into his stomach. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -نهريض اهلل ع-عمُر بُن اخلطَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اتللكف : حماولة الظهور بمظهر غري حقييق، أو هو لك فعل أو قول حياول صاحبه اتلجمل به أمام اآلخرين، وال مصلحة فيه، وهو مرض بالعقل •

ين  .أو ابلدن، أو ادلل

 We were forbidden from adopting the  نُِهَينا عن اتلَََّكرف
attitude of affectation. 

 :احلديث .1412
 قال: نُِهيَنا عن اتلَّلَكُّف. -ريض اهلل عنه-عن عمر 

** 

1412. Hadith: 

‘Umar, may Allah be pleased with him, reported: “We 

were forbidden from adopting the attitude of 

affectation”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث: أنهم "نهوا  -ريض اهلل عنه-َيرب عمر 
صىل اهلل عليه -عن اتلَّلكف" وانلايه هو رسول اهلل 

؛ ألن الصحايب إذا قال: "نهينا" فإن هذا هل -وسلم
صىل -حكم الرفع يعين كأنه قال: نهانا رسول اهلل 

واتللكف: هو لك فعل عن اتللكف.   -اهلل عليه وسلم
وقول حياول صاحبه الظهور به أمام اآلخرين وليس 
فيه . فمثال القول: كثة السؤال، وابلحث عن األشياء 
الغامضة اليت ال جيب ابلحث عنها، واألخذ بظاهر 

ريض اهلل -الرشيعة وقبول ما أتت به، وعن أنٍس 
قال: كنَّا عند عمر وعليه قميٍص يف ظهِره أربع  -عنه
بًّا(، فقال: هذه الفاكهة قد رقا

َ
ع، فقرأ )َوَفاِكَهًة َوأ

ب؟ ثم قال: "قد نهينا عن اتللكيف".  
َ
عرفناها، فما األ

والفعل: كأن يزنل به َضيف فيتلكف هل بما يَشق 
عليه، بل وربما حيمله ذلك ىلع االستدانة وقد ال جيد 
هلذا ادلين وفاء، فيلحق بنفسه الرضر يف ادلنيا 

 املسلم أن ال يتلكف يف األمور، بل واآلخرة. فعىل
صىل اهلل عليه -جيعل األمور وسطا كما اكن حاهل 

 .ال يُمسك موجوًدا وال يتلكف معدوًما -وسلم

** 

Any statement by a Companion denoting prohibition, 

the prohibition therein is attributed to the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him. In this case, 

`Umar, may Allah be pleased with him, reports that they 

were forbidden, i.e. the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, forbade them, from adopting 

the attitude of affectation. Affectation here refers to any 

statement or action that is not natural and that is 

intended to impress others.  Affectation in statements 

is, for example, by asking too many questions and 

searching for obscure things that should not be looked 

for, instead of following and accepting the explicit 

commands of Shariah. Anas, may Allah be pleased 

with him, reported: "We were with `Umar and he was 

wearing a garment that had four patches. He recited 

from the Qur'an: {fruits and abba.} [Surat `Abas: 31] He 

remarked that he knew ''fruits'' and wondered what 

''abba'' means. However, he said: 'We were forbidden 

from adopting the attitude of affectation.'"  Affectation in 

actions is when one overburdens himself by trying, for 

example, to entertain his guest beyond his financial 

means. One might even take a loan that he cannot later 

settle, thereby doing himself harm in life and in the 

Hereafter. Hence, the Muslim should not be 

pretentious, rather he should take a moderate 

approach to all things following the example of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

who neither withheld something available, nor 

pretended to have something unavailable. 
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 :فوائد احلديث
 .يف لكل يشء انليه عن اتلَّلكف واحلَثل ىلع ابلُعد عنه .1

 املراجع:املصادر و

 ـهرياض الصاحلني، تأيلف :  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل    ـه 1428حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

 ـهرشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: 1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
يلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديث:  ـه                فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، تأ 1426دار الوطن للنرش، الطبعة: 

 ـهانلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري،  1379بريوت،  -حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة 
الطنايح تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل حممود حممد  -انلارش: املكتبة العلمية، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل،  -محد، دار العاصمة 
   (8945) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تََّخُذ من جدلاألسقية : مجع سقاء، وهو ما يوضع فيه املاء، واكن يُ  •

 .اختناث األسقية : أي: أن تُثىن أفواهها ويرشب منها •

 :فوائد احلديث
 .كراهة الرشب من فم اإلناء اذلي ال يُرى ما يف داخله، خشية وجود يشء يؤذيه فيه، فينساب إىل بطنه ويترضر به .1

 .انليه عن كرس أفواه األسقية، والرشب منها .2

 .احلفاظ ىلع سالمة املسلم .3

لرت فأكث وجالون العصائر باحلجم العائيل كذلك ال يرشب من فتحتها ألنه يقذره ىلع  3احلديثة الكبرية، مثل جالون املاء اذلي سعته  األوعية .4
 .غريه، وألنه قد يكون فيها يشء صغري مؤذ ال يراه الشارب

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض 1426ارش: دار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة: رشح رياض الصاحلني, املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني, انل
م. 1987 -ه 1407الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 

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

   (5452) الرقم املوحد:

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نَه رسوُل اهللِ 
ْسِقَيةِ 

َ
  اْختَِناِث األ

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, forbade turning 

the waterskins (water jugs) upside down 
and drinking from their mouths 

 :احلديث .1413
قال: نىه  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيٍد اخلُْدرِيل 

عن اْخِتنَاِث  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهلِل 
ْسِقيَةِ 

َ
 .األ

** 

1413. Hadith: 

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 turning the 

waterskins (water jugs) upside down and drinking from 

their mouths." 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن تكرس أفواه  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
األسقية وتُثىن، ثم يرشب منها؛ ألنه قد يكون فيها 

 .أشياء مؤذية, فتدخل إىل بطنه فيترضر بها

** 

The prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, forbade turning the waterskins upside down and 

then drinking from their mouths, because they may 

contain harmful things that could enter one's stomach 

and harm him. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يتنفس : اتلنفس إدخال انلفس إىل الرئتني، وإخراجه منهما •

 .ينفخ : انلفخ: إخراج الريح من الفم •

 :فوائد احلديث
 .والسنة اتلنفس خارج اإلناء انلَّيه عن اتلنفس يف اإلناء؛ ملا يف ذلك من املضار واملفاسد, .1

 .انليه عن انلفخ يف الطعام والرشاب؛ ئلال يتقذر به من الزباق أو أثر راحئة كريهة تعلق باملاء .2

 .أن السنة ملن أراد أن يتنفس أثناء رشبه أن يفصل اإلناء عن فمه, حبيث يتنفس خارجه .3

 .م واآلداب املناسبةأن الرشيعة شاملة اكملة, ضبطت مجيع اتلرصفات واألفعال باألحاك .4

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، ص .  بريوت –يدا سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السل
 اثلانية،: الطبعة احلليب، ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد: تأيلف الرتمذي، سنن

م. مسند 2001 - ـه1421لة، الطبعة: األوىل، الرسا مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند    ـه 1395
الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين, ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم(, أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن 

أن  -وسلم صىل اهلل عليه-نَه رسول اهلل 
  يتنفس يف اإلناء، أو ينفخ فيه

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, forbade 

breathing into the pot or blowing into it. 

 :احلديث .1414
نىه رسول »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

َس  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  يف اإلناء، أو أْن يُتَنَفَّ
 «.ُينَْفَخ فيه

** 

1414. Hadith: 

Ibn ‘Abbas, may Allah be pleased with both of them, 

reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, forbade breathing into the 

pot or blowing into it". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

هذا احلديث فيه بيان أدب من آداب األكل والرشب, 
وهو انليه عن اتلنفس وانلفخ يف اإلناء اذلي يؤلك أو 
يرشب منه, فأما انليه عن اتلنفس يف اإلناء فلما يف 
ذلك من املضار: كتقذير اإلناء؛ والرشاب ىلع 

عد املتنفس، كما أنَّه يتنفس ويرشب يف آٍن الشارب، ب
كما جاء -واحد، فربَّما سبَّب هل االختناق، فالرشب 

،  -يف السنة ، وأذلُّ
ُ
من ثالثة أنفاس خارج اإلناء أمرأ

, ويف هذا احلديث أيضا انليه عن انلفخ يف 
ُ
وأهنأ

الطعام والرشاب ألي سبب كسخونة, أو إلزالة 
رشاب؛ ئلال يتقذر به يشء؛ وذلك محايًة للطعام وال

 .من الزباق, أو أثر راحئة كريهة تعلق باملاء

** 

This Hadith relates one of the manners of eating and 

drinking, which is the prohibition to breathe or blow into 

the pot when eating or drinking. Breathing is forbidden 

because of its demerits, such as blemishing the 

cleanness of the pot and contaminating the drink, 

besides the fact that doing this entails that the person 

breathes and drinks at the same time, which may cause 

suffocating. As the Sunnah indicates, one should drink 

three times, breathing outside the pot, which makes 

drinking more enjoyable and pleasing. The Hadith in 

hand forbids blowing into the food and drink for any 

reason, such as hotness or for removing something. 

This way, one keeps the food clean from saliva or bad 

smell. 
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م سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،  2000 - ـه 1412دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 
فيصل عيىس ابلايب احلليب. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد  -حياء الكتب العربية حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إ

: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –نارص ادلين األبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم 
مة مكة األسدي، مكتبة: انلارش البسام، صالح بن الرمحن عبد بن اهلل عبد  رشح واإلكرام اجلالل ذي فتح م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكري

م إرساء بنت عرفة، ط حممد بن صالح بن ملحمد املرام بلوغ
ُ
ه. منحة 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـهتطريز رياض الصاحلني,  1431 ـهـ  1427ح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل، العالم يف رش
، زيعفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي, املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد, دار العاصمة للنرش واتلو

 .م 2002 - ـه 1423الرياض, الطبعة: األوىل، 
   (58123) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 وجبة : سقطة. •
 .خريفا : اعما •

 .يهوي : أي: يزنل •

 .قعرها : القعر من لك يشء: منتىه عمقه •

 وجبتها : صوت اضطراب انلار من  نزول احلجر إيلها •

 :فوائد احلديث
 .يع اخلوف منهاعمق جهنم، وهذا يقتيض شدة عذابها، وهو يستد .1

 .كرامة الصحابة يف سماعهم لصوت السقطة .2

 .استحباب إسناد العلم إىل اهلل تعاىل فيما ال علم لإلنسان به .3

 إثارة املعلم االهتمام واالنتباه قبل ابليان؛ يلكون أدَع إىل اإلفهام .4

َهَذا َحَجٌر ُريِمَ به يف انلَّارِ ُمْنُذ سْبِعنَي َخِريًفا، 
فهو َيْهوِي يِف انلَّارِ اآلَن حىت انتَه إىل َقْعرَِها 

 فََسِمْعُتْم وَْجَبَتَها
 

That is a stone which was thrown into Hell 
seventy years ago and it has just reached its 
bottom and now you've just heard its bang. 

 :احلديث .1415
قال: ُكنَّا مع رسوِل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َهْل »ِإذْ َسِمَع وَْجبًَة، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهللِ 
عْ « تَْدُروَن ما َهَذا؟

َ
َهَذا »لَُم. قال: قُلْنَا: اهلُل ورسوهُلُ أ

َحَجٌر ُريِمَ به يف انلَّاِر ُمنُْذ سبِْعنَي َخِريًفا، فهو َيْهِوي 
 «.يِف انلَّاِر اآلَن حىت انتىه إىل َقْعِرَها َفَسِمْعتُْم وَْجبَتََها

** 

1415. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that we were in the company of the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, when 

we heard a bang. Thereupon, he said: "Do you know 

what this (sound) is?" We said: "Allah and His 

Messenger know better." He said: "That is a stone 

which was thrown into Hell seventy years ago and it has 

just reached its bottom and now you've just heard its 

bang". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن الصحابة مع انليب 
صىل اهلل عليه -فسمعوا سقطة، فقال رسول اهلل 

: هل تدرون ما هذا؟ فقالوا: اهلل ورسوهل أعلم. -وسلم
نلار من سبعني فقال: هذا صوت حجر ُريم به يف ا

اعما، فهو يزنل يف انلار اآلن حني انتىه إىل قعرها؛ 
 فسمعتم صوت اضطراب انلار من نزول احلجر إيلها.

** 

The Companions were with the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and they heard 

something fall or bang. The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, asked them: 

"Do you know what that sound is?" They replied: "Allah 

and His Messenger know best." Then he told them that 

this is the sound of a stone that was thrown in Hell-fire 

seventy years ago, and it has been descending in Hell-

fire until now when it hit the bottom of the Hell-fire pit. 

What you heard was the sound of Hell-fire making noise 

when the stone fell inside. 
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 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل،  -ي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلوو -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم  -بريوت.  -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب 

بريوت،  -تقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة نزهة امل -ه. 1418الطبعة األوىل،  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي 
الرياض، الطبعة  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -ه. 1407الطبعة الرابعة عرش، 

 .ه1430الطبعة األوىل،  -العمار، دار كنوز إشبيليا كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص  -ه. 1417األوىل، 
   (3370) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:

هذا أثْنَْيُتْم عليه خريا، فَوََجبْت هل اجلنَّة، وهذا 
ا، فَوََجَبْت هل انلَّار، أنتم ُشهداء  أثْنَْيُتْم عليه رَشَّ

 اهلل يف األرض
 

You praised this, so Paradise has been 
affirmed for him, and you dispraised this, 
so Hell has been affirmed for him. You are 

Allah's witnesses on earth. 

 :احلديث .1416
ْثنَْوا  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

َ
وا ِبَنَاَزٍة، فأ قال: َمرُّ

: -صىل اهلل عليه وسلم-عليها خريا، فقال انليب 
ْثَنْوا عليه« وََجبَْت »

َ
وا بأخرى، فأ ا رشا، فقال ثم َمرُّ

، فقال عمر بن «وََجبَْت »: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
هذا »: ما وََجبَْت؟ فقال: -ريض اهلل عنه-اخلطاب 

ثْنَيْتُم عليه 
َ
ثْنَيْتُْم عليه خريا، فوََجبَْت هل اجلنة، وهذا أ

َ
أ

 «.رشا، فوََجبَْت هل انلار، أنتم ُشَهَداُء اهلل يف األرض

** 

1416. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported: "They (the Companions) passed by a funeral 

procession and praised the deceased. The Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said: 'It 

has been affirmed.' Then they passed by another 

funeral procession but dispraised the deceased, so the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: 'It has been affirmed.' ‘Umar ibn al-Khattaab, may 

Allah be pleased with him, asked: 'What has been 

affirmed?' He, may Allah's peace and blessings be 

upon him, replied: 'You praised this, so Paradise has 

been affirmed for him, and you dispraised this, so Hell 

has been affirmed for him. You are Allah's witnesses on 

earth"'. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

وا ىلع جنازة فشهدوا هلا باخلري  إن بعض الصحابة َمرُّ
صىل -واالستقامة ىلع رشيعة اهلل، فلما سمع انليب 

صىل اهلل عليه -ثناءهم عليها قال  -اهلل عليه وسلم
: وَجَبت، ثم مروا ِبنازة أخرى، فشهدوا عليها -وسلم

: وَجبَْت. -صىل اهلل عليه وسلم-بالسوء، فقال انليب 
: ما معىن: -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب فقال 

: -صىل اهلل عليه وسلم-"وَجبت" يف املوضعني؟ فقال 
إن من َشِهْدتم هل باخلري والصالح واالستقامة، فهذا 
وََجبْت هل اجلنَّة، ومن َشِهْدتم عليه بالسوء، فهذا 
وََجبْت هل انلار، ولعله اكن مشهورا بنفاق وُنوه. ثم 

أن من شهد هل أهل  -يه وسلمصىل اهلل عل-أخرب 
الصدق والفضل والصالح من استحقاقه اجلنة أو 

 .انلار يكون كذلك

** 

Some of the Companions passed by a funeral 

procession and testified to the good nature and 

righteousness of the deceased and his upright following 

of the  Shariah of Allah. Having heard their praise of 

him, the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, commented that it was affirmed. Then they 

passed by another funeral procession and testified to 

the evil of the deceased. Thereupon, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, commented 

that it was affirmed. ‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah 

be pleased with him, asked about the meaning of "it has 

been affirmed", as mentioned in both comments. The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

explained that Paradise has been affirmed for the one 

regarding whom you attested to his good nature, 

righteousness, and uprightness and that Hell is 

affirmed for the one regarding whom you attested to his 

evil. It could be that this man was known to be a 

hypocrite or something like that. Then, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, informed 

that if people of truthfulness, virtue, and righteousness 

testify that someone deserves Paradise or deserves 

Hell, then this will be the case in reality. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه

 .متفق عليه اوي احلديث:ر

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وجبت : أي ثبت ما قيل عنه واستحق عليه اجلزاء •

 :فوائد احلديث
يف الرياء أو الكرب، وغري ذلك من أمراض  ، خبالف اليح، فإنه قد يكون سببا-تعاىل-جواز اثلناء ىلع امليت؛ ألن فيه شهادة هل عند اهلل  .1

 .انلفوس

 .الُمعترب يف مثل هذه الشهادة أهل الفضل والصدق دون غريهم من الفسقة واملنافقني، فإن شهادتهم مرودة عليهم .2

 .بيان فضيلة هذه األمة، فهم شهداء اهلل يف األرض .3

 .ِغيبةجواز ذكر الَمرء بما فيه من َخرٍي أو رَشي وال يكون ذلك من ال .4

 .جواز الشهادة قبل االستشهاد، وقبوهلا قبل االستفصال .5

 .جواز السؤال حال وجود اإلشاكل يف الكم املتلكم .6

ا أْشلك عليه -صىل اهلل عليه وسلم-، فإنه بادر بسؤال انليب -ريض اهلل عنه-فضيلة عمر  .7  .َعمَّ

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 1397: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش
م.         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 1997 -ه1418سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

ىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن حي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –ياء الرتاث العريب حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إح
ه.   صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة 1428ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبراهيم ، انلارش: مكتبة دار  ه. 1422الطبعة: األوىل، 
ه.            املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، 1432السالم، الطبعة: األوىل، 

ه.     رشح الطييب ىلع 1426ه. رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 1392عة: اثلانية الطب
 -كرمةمكة امل-مشاكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز 

 .م 1997 - ـه 1417الرياض، الطبعة: األوىل، 
   (8876) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 This one (the second) is better than an  هذا َخرٌي من ِملءِ األرض مثل هذا
earth full of the other (the first). 

 :احلديث .1417
قال:  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد الساعدي 

فقال لرجل  -صىل اهلل عليه وسلم- َمرَّ رجٌل ىلع انليب
، فقال: رجل من «ما رأيُك يف َهذا؟»عنده جالٌس: 

رشاف انلاس، هذا واهلل َحِريٌّ إن َخطب أن ُينَْكَح، 
َ
أ

َع، فَسكت رسول اهلل  صىل اهلل -وإن َشفع أن يَُشفَّ
-ثم مرَّ رجٌل آخر، فقال هل رسول اهلل  -عليه وسلم

فقال: يا « ك يف هذا؟ما رأيُ »: -صىل اهلل عليه وسلم
رسول اهلل، هذا رجٌل من فقراء املسلمني، هذا َحِريٌّ 
َع، وإن  إن َخطب أن ال ُينَْكَح، وإن َشَفَع أن ال يَُشفَّ

صىل اهلل -قال أن ال يُسمع لقوهل، فقال رسول اهلل 
 «.هذا َخرٌي من ِملِء األرض مثل هذا»: -عليه وسلم

** 

1417. Hadith: 

Sahl ibn Sa‘d as-Saa‘idi, may Allah be pleased with 

him, reported that a man passed by the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, so he said to 

a man who was sitting with him: "What do you say about 

this man?" He replied: "He is one of the noblest of 

people. By Allah, if he proposes marriage, his proposal 

deserves to be accepted, and if he intercedes, his 

intercession deserves to be accepted." The Messenger 

of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

remained silent. Then another man passed by. The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: "What do you think about this man?" 

He replied: "O Messenger of Allah, this is one of the 

poor Muslims. If he proposes marriage, he does not 

deserve to get married, and if he intercedes, his 

intercession does not deserve to be accepted, and if he 

speaks, he does not deserve to be listened to." The 

Messenger of Allah, peace be upon him, said: "This one 

(the second) is better than an earth full of the other (the 

first)". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث : مرَّ بانليب 
رجالن، أحدهما: من أرشاف القوم، وممن هل لكمة 
فيهم، وممن جياب إذا خطب، ويسمع إذا قال، واثلاين 

مني ليس هل قيمة، بالعكس، رجل من ضعفاء املسل
إن خطب فال جياب، وإن شفع فال يشفع، وإن قال 

: )هذا -صىل اهلل عليه وسلم-فال يسمع. فقال انليب 
-خري من ِملء األرض مثل هذا( أي: خري عند اهلل 

من ِملء األرض من مثل هذا الرجل اذلي  -عز وجل
ال  -سبحانه وتعاىل-هل رشف وجاه يف قومه؛ ألن اهلل 

لرشف، واجلاه، والنسب، واملال، والصورة، ينظر إىل ا
واللباس، واملركوب، واملسكون، وإنما ينظر إىل 
القلب والعمل، ويف احلديث: )إن اهلل ال ينظر إىل 
صوركم، وال إىل أموالكم، ولكن إنما ينظر إىل 

(. 2564قلوبكم وإىل أعمالكم(، رواه مسلم برقم )
، -وجل عز-فإذا صلح القلب فيما بينه وبني اهلل 

** 

Hadith explanation:  Two men passed by the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him. One of 

them was from the noblest of the people, who had 

influence among them. He would be accepted if he 

proposed in marriage and would be listened to if he 

spoke. The other man was the opposite; he was from 

the weak Muslims who had no status among the 

people. If he proposed in marriage, he would not be 

accepted; if he interceded, his intercession would be 

rejected; and if he spoke, he would not be listened to. 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said: "This one (the second) is better than an earth 

full of the other (the first)." He means that he is better in 

the sight of Allah Almighty than an earth full of the other 

man who had a noble status and influence among his 

people because Allah, the Exalted, does not look at a 

person’s status, influence, lineage, wealth, 

appearance, clothes, mounts (the vehicle they ride), or 

houses.  Allah looks at their hearts and their deeds. 

Another Hadith reads: "Verily, Allah does not look at 

your appearances or your wealth, but He looks at your 

hearts and your deeds." [Narrated by Muslim, no. 2564] 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .اريرواه ابلخ راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . مر رجل : قيل لعله األقرع بن حابس أو عيينة بن حصن ، والرجل اآلخر قيل: هو مجيل بن رساقة الغفاري •

 .حري : حقيق وجدير •

 خفيف من العقوبة من غري ديللشفع : الشفاعة : اتلوسط التلماس العفو أو اتل •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع عدم االستهانة بالفقراء واملستورين ، فرب أشعث أغرب خري من ِملء األرض من األثرياء وأصحاب املظاهر .1

 اتلفاضل بني انلاس باتلقوى ، قال تعاىل : ) إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ( .2

 .و اكنوا فقراء؛ ألنهم األكفاء يف ادلينالرتغيب يف إنكاح الصاحلني والصاحلات، ول .3

 .قوىإن السيادة ملجرد حيازة ادلنيا ال أثر هل يف املجتمع اإلساليم ، ومن فاته حظه من ادلنيا أمكنه االستعاضة عنه باألعمال الصاحلة واتل .4

 .جواز استفتاح العالم جلسته بسؤال تالميذه .5

 .وأنسابهماهلل ال ينظر إىل صور انلاس وأمواهلم وأحسابهم  .6

 .الرتغيب يف إنكاح الصاحلني والصاحلات؛ ألنهم أكفاء يف ادلين واخللق .7

 .ال قيمة للعرف السائد اذلي َيالف الرشع .8

 .اتللكم ىلع من لم يكن حارضا يلعلم انلاس أمره، أو يلحذروا رشه ، ال يعد من الغيبة املحرمة .9

ليس هل قدر عند اهلل، وقد يكون يف ادلنيا ذا مرتبة منحطة وليس هل قيمة عند فيه أن الرجل قد يكون ذا مزنلة اعيلة يف ادلنيا، ولكنه  .10
 .انلاس وهو عند اهلل خري من كثري ممن سواه

 املراجع:املصادر و

يم بن عيد ه. بهجة انلاظرين، الشيخ: سل1430كنوز رياض الصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل، 
حممد أمني لطيف، مؤسسة  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن 

: دار الوطن للنرش، م.  رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش1977 - ـه1397الرسالة، بريوت  الطبعة األوىل، 
بريوت، الطبعة األوىل،  -ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 1426الرياض، الطبعة: 

 .ه1422م.  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 2007 - ـه1428
   (3880) م املوحد:الرق

خائفاً منه،  -تعاىل-وأناب إىل اهلل، وصار ذاكراً هلل 
، فهذا هو -عز وجل-خمبتاً إيله، اعماًل بما يريض اهلل 

الكريم عند اهلل، وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو 
 .اذلي لو أقسم ىلع اهلل ألبره

If the heart of a person is sound with respect to what is 

between himself and Allah Almighty and turns to Him, 

becomes mindful of Him, is diligent to the rights of Allah, 

shows humility to Him, and strives to do what pleases 

Him, then this indeed is the person who is noble in the 

sight of Allah. He is the one who holds a high status 

with Allah.  He is the one who, if he were to take an oath 

in the Name of Allah, Allah would fulfill his oath (as 

another Hadith mentions). 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يف قلوب عباده،  -تعاىل-هذه رمحة جعلها اهلل 
  وإنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء

This is mercy that Allah the Exalted has 
placed in the hearts of His slaves. Verily, 
Allah shows mercy to those of His slaves 

who are merciful. 

 :احلديث .1418
قال: ُرفع إىل  -ريض اهلل عنهما-امة بن زيد عن أس

ابن ابنته وهو يف   -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
صىل اهلل عليه -املوت، ففاضت عينا رسول اهلل 

هذه »فقال هل سعد: ما هذا يا رسول اهلل؟! قال:  -وسلم
يف قلوب عباده، وإنما يرحم  -تعاىل-رمحة جعلها اهلل 

 «.اءاهلل من عباده الرمح

** 

1418. Hadith: 

Usaamah ibn Zayd, may Allah be pleased with both of 

them, reported: "The son of the daughter of the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, was brought to him while breathing his 

last. The eyes of the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, overflowed with 

tears. Thereupon, Sa`d said to him, 'O Messenger of 

Allah, what is this?!' He said, 'This is mercy that Allah 

the Exalted has placed in the hearts of His slaves. 

Verily, Allah shows mercy to those of His slaves who 

are merciful" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أخرب أسامة بن زيد اذلي اكن يلقب حِبب رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم أن إحدى بنات الرسول صىل 
اهلل عليه وسلم أرسلت إيله رسوال، تقول هل إن ابنها 

وأنها تطلب من انليب  قد احترض، أي: حرضه املوت.
صىل اهلل عليه وسلم أن حيرض، فبلغ الرسوُل رسوَل 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال هل انليب صىل اهلل عليه 
وسلم: ))مرها فلتصرب وتلحتسب، فإن هلل ما أخذ 
وهل ما أعطى، ولك يشء عنده بأجل مسىم((: أمر 
 انليب عليه الصالة والسالم الرجل اذلي أرسلته ابنته

بهذه اللكمات: قوهل:  -أم هذا الصيب-أن يأمر ابنته 
))فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى(( هذه اجلملة عظيمة؛ 
إذا اكن اليشء لكه هلل، إن أخذ منك شيئا فهو ملكه، 
وإن أعطاك شيئا فهو ملكه، فكيف تسخط إذا أخذ 
منك ما يملكه هو؟ وهلذا يسن لإلنسان إذا أصيب 

هلل وإنا إيله راجعون(( يعين: بمصيبة أن يقول ))إنا 
ُنن ملك هلل يفعل بنا ما يشاء، وكذلك ما ُنبه إذا 

هل ما أخذ وهل  -عز وجل -أخذه من بني أيدينا فهو هل
ما أعطى، حىت اذلي يعطيك أنت ال تملكه، هو هلل، 
وهلذا ال يمكن أن تترصف فيما أعطاك اهلل إال ىلع 

أن ملكنا ملا الوجه اذلي أذن لك فيه؛ وهذا ديلل ىلع 

** 

Usaamah ibn Zayd, who was nicknamed 'the beloved 

of the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him', reported that one of the 

daughters of the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, sent a messenger to 

him to inform him that her son was dying and that she 

requested that he comes to her house. Her messenger 

conveyed this to the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, who said to him: 

"Order her to be patient and seek Allah’s reward, for, 

indeed, what Allah takes belongs to Him, and what He 

gives belongs to Him, and everything with Him has a 

determined fixed term." The Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, ordered the man 

whom his daughter had sent to order his daughter, the 

mother of that child, with these words:  "What Allah 

takes belongs to him, and what He gives belongs to 

Him." This is a magnificent statement. If all things 

belong to Allah, then if He takes something from you, it 

is His own possession, and if He gives something to 

you, it is His own possession. So, how could you be 

discontent when He takes something from you that 

belongs to Him? For this reason, it is part of the Sunnah 

for a person to say when afflicted with a calamity: 

"Truly, to Allah we belong and, truly, to Him we shall 

return," which means: we are Allah’s possessions and 

He does with us as He wishes. Likewise, if He takes 

something we love from our hands, it belongs to Him. 

What He takes belongs to Him and what He gives 
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  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-بن زيد بن حارثة  أسامة اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابن ابنته : أي: زينب •

يعطينا اهلل ملك مؤقت. قوهل: ))بأجل مسىم(( أي: 
، فإذا أيقنت بهذا؛ إن هلل ما أخذ وهل ما أعطي،  ُمعنيَّ
ولك يشء عنده بأجل مسيم؛ اقتنعت. وهذه اجلملة 
األخرية تعين أن اإلنسان ال يمكن أن يغري املكتوب 
املؤجل ال بتقديم وال بتأخري، كما قال اهلل: )للك أمة 
أجل إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال 

( فال فائدة من 49يستقدمون( )يونس: من اآلية
اجلزع والتسخط؛ ألنه وإن جزعت أو تسخطت لن 
تغري شيئا من املقدور. ثم إن الرسول أبلغ بنت انليب 
صىل اهلل عليه وسلم ما أمره أن يبلغه إياها، ولكنها 

ه الصالة أرسلت إيله تطلب أن حيرض، فقام علي
والسالم هو ومجاعة من أصحابه، فوصل إيلها، فرفع 
إيله الصيب ونفسه تتقعقع؛ أي تضطرب، تصعد 
وتزنل، فبىك الرسول عليه الصالة والسالم ودمعت 

هو سيد  -عيناه. فقال سعد بن عبادة واكن معه
: ما هذا؟ ظن أن الرسول صيل اهلل عليه -اخلزرج

الصالة والسالم:  وسلم بكى جزاع، فقال انليب عليه
))هذه رمحة(( أي بكيت رمحة بالصيب ال جزاع 
باملقدور، ثم قال عليه الصالة والسالم: ))إنما يرحم 
اهلل من عباده الرمحاء(( فيف هذا ديلل ىلع جواز 

 .ابلاكء رمحة باملصاب

belongs to Him. Even the thing which He gives to you 

does not belong to you; it belongs to Allah. That is why 

you may not act freely concerning what Allah has given 

to you except in the manner which He allowed you. And 

this is proof that our possession of what Allah gives us 

is limited and temporary. As to his statement: "and 

everything with Allah has its determined fixed term," if 

you are certain of this; that what Allah takes belongs to 

Him and what He gives belongs to Him, and that 

everything has its appointed time with Him, then you 

will be content with what you have. The last part of his 

statement means that it is not possible for a person to 

change what has already been written and bound to a 

certain time limit, neither by advancing nor delaying, as 

Allah says (what means): {…for every nation is a term. 

When their time has come, then they will not remain 

behind an hour, nor will they precede (it)."} [Surat 

Yunus: 49] So, if something is predestined and can 

neither be advanced nor delayed, there is no benefit in 

anguish and discontent, because even if you feel 

anguish or discontent, you will not change anything of 

what is predestined.  Then, the messenger conveyed to 

the daughter of the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, what he ordered him to tell her. 

However, she again requested his presence. So the 

Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

along with a group of his Companions, went to her 

home. The boy was brought to him with his breath 

rattling in his chest. The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, wept and 

tears filled his eyes. Sa`d ibn `Ubaadah, the chief of the 

Khazraj Tribe, who was with him, said to him: "What is 

this?!" He thought that the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, wept out of 

anguish and grief. So, the Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, said, "This is mercy," 

meaning: I wept out of mercy for the child, not out of 

impatience with fate. Then he said, "Verily, Allah shows 

mercy only to His slaves who are merciful." This 

statement is proof of the permissibility of weeping out 

of mercy towards the afflicted person. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

136 
 

 .وهو يف املوت : أي: يف مقدماته •

 .ففاضت عيناه : امتألت عيناه بادلموع حىت سالت ىلع وجهه •

 .-عنه اهلل ريض–فقال هل سعد : هو ابن عبادة  •

 .ؤال عن سبب بكائه وحكمتهما هذا يا رسول اهلل : س •

 .هذه رمحة : أي: ابلاكء ىلع امليت من الرمحة والشفقة يف القلب •

 .يرحم اهلل من عباده الرمحاء : إنما يرحم اهلل ِمن عباده َمن يرحم عباده •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-بيان رمحة ورقة قلب انليب  .1

 .اخ؛ ألن ابلاكء مظهر من مظاهر رقة القلب ورمحتهجواز ابلاكء ىلع امليت من غري عويل وال رص .2

 .تراحم العباد فيما بينهم سبب لرمحة اهلل بهم .3

 .جواز استفهام اتلابع من إمامه وشيخه عما يُشلك عليه .4

 .جواز استحضار ذوي الفضل للمحترض؛ لرجاء داعئهم .5

 .جواز امليش إىل اتلعزية، والعيادة بغري إذن خبالف الويلمة .6

 .ىلع املصيبةوجوب الصرب  .7

 .جواز تكرار ادلعوة .8

 .تقديم السالم ىلع الالكم .9

 .تسلية من نزلت به املصيبة بما َيفف من ألم مصابه .10

 .عيادة املريض ولو اكن مفضوال أو صبيا من ماكرم األخالق؛ وذللك ينبيغ ىلع أهل الفضل أال يقطعوا انلاس عن فضلهم .11

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث 1422هري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، عناية حممد ز
م. نزهة  1984ه،  1404 -بنارس اهلند، الطبعة : اثلاثلة  -العريب, بريوت. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للمباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية 

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن 1407ح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, املتقني رش
ه. بهجة انلاظرين رشح 1430عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

 .ه 1426الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : رياض 
   (6405) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني اتلصنيف:

 .أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحداحلديث األول: رواه ابلخاري. احلديث اثلاين: رواه  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقَّاص  اتلخريج:
رَْداء    -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رأى : ظنَّ  •

 .-ريض اهلل عنه-سعد : هو سعد بن أيب وقاص أبو مصعب  •

 .، وهذا بسبب شجاعته أو ُنو ذلك-ريض اهلل عنهم-حاب رسول اهلل أنَّ هل فَضاًل ىلع َمن ُدونَه : من أص •

 .ابُغويِن : أعينوين ىلع طلب الضعفاء •

 :فوائد احلديث
 .احلض ىلع اتلواضع ومنع الرتفع ىلع اآلخرين .1

ة إيمانهم وثقتهم بربل  .2 َوي هم، وجترُّدهم عن حظوظ انلفس الُضعفاء مصدر خري لألمة؛ ألنهم مع ضعفهم يف أجسامهم، إالَّ أنَّهم أقوياء بربهم لقي
 .وأعراض ادلنيا؛ فذللك إذا دَعُوا اهلل بإخالص استجاب هلم، واألمة ترزق بسببهم

 .يف تأيلف القلوب وتوجيهها ملا حيبه اهلل ويرضاه -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .3

 You are granted victory and sustenance  هل تنُّصون وترزقون إال بضعفائكم؟
only because of your weak ones. 

 :ثاحلدي .1419
صىل -رأى سعد أنَّ هل فَضالً ىلع َمن ُدونَه، فقال انليب 

َهل ُتنرَْصون وتُْرَزقُون إِالَّ »: -اهلل عليه وسلم
ريض اهلل -عن أيب ادلرداء عويمر «. بُِضَعَفائُِكم؟

ون »مرفواعً:  -عنه ابُغويِن الُضَعَفاء؛ َفإِنَّما تُنرَصُ
 «.وتُرَزقُون بُِضَعَفائُِكم

** 

1419. Hadith: 

Sa`d thought that he was worthier than those who were 

inferior to him. Hence, the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "You are granted 

victory and sustenance only because of your weak 

ones." Abu ad-Dardaa ̀ Uwaymir, may Allah be pleased 

with him, reported that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "Help me seek the 

weak ones, for you are granted victory and sustenance 

only because of your weak ones”. 

احلديث األول: صحيح احلديث   :درجة احلديث
 .اثلاين: صحيح

** 

 Hadith Grade: 

يف هذين احلديثني ما يدل ىلع أنَّ الضعفاء سبب 
للنرص، وسبب للرزق يف األمة، فإذا َحنَّ عليهم 

عز -اإلنسان وَعَطف عليهم وآتاهم مما آتاه اهلل 
لك سببا للنرص ىلع األعداء، واكن سببا ؛ اكن ذ-وجل

أخرب أنَّه إَِذا أنفق اإلنسان  -تعاىل-للرزق؛ ألنَّ اهلل 
-َُيِلُفها عليه. قال اهلل  -تعاىل-لَربله نفقة فِإنَّ اهلل 

: )وما أنفقتم من يشء فهو َيلفه وهو خري -تعاىل
 .[، َُيلفه: أي يأيت خَبلَِفه وبدهل39الرازقني( ]سبأ: 

** 

These two Hadiths indicate that the weak members of 

the community are a reason for the community's victory 

and wellbeing, when treated kindly, with compassion 

and generosity. This is because Allah, the Almighty, 

says that when man spends anything for the sake of his 

Lord, He compensates him. Allah, the Almighty, says: 

{Whatever you spend [in His cause] – He will 

compensate it; and He is the best of providers.} [Surat 

Sabaa: 39] 
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 املراجع:املصادر و

ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس 1415ادلمام، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل،
الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 

صاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، . ديلل الفاحلني لطرق رياض ال1975ه،  1395الطبعة: اثلانية 
ه. سنن أيب 1428ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 1425بريوت، الطبعة: الرابعة 

د حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. السنن الكربى، أمحد بن شعيب النسايئ، حققه داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حمم
م. رشح رياض 2001ه،1421وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري 1426لرياض، الطبعة: الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، ا
ه. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 1422انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 

سنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: ه. املجتىب من السنن ) ال1408
ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: 1406اثلانية 

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، 1421لرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىلعبد اهلل بن عبد املحسن ا
 .ه1407بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 

   (3367) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .طلب املغفرة، ويه الصفح عن اذلنبأستغفر : أي: أ •

 .وأتوب إيله : أي: أعزم ىلع اتلوبة •

 :فوائد احلديث
 .جواز القسم ىلع اليشء تأكيدا هل، وإن لم يكن عند السامع فيه شك .1

اخللق، وقد غفر  مع كونه معصوما، وخري -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه -صىل اهلل عليه وسلم-حض األمة ىلع اتلوبة واالستغفار اقتداء بانليب  .2
 .هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر اهلل ويتوب إيله يف ايلوم أكث من سبعني مرة

 .اإلكثار من االستغفار واتلوبة؛ فإن العبد ال ينفك عن ذنب أو تقصري .3

، واستشعاره -سبحانه-بذكره ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه  -صىل اهلل عليه وسلم-استغفار انليب  .4
 .وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه، وهو من باب الترشيع لألمة من بعده، إىل غري ذلك من احلكم -تعاىل-عظم حق اهلل 

 املراجع:املصادر و

لصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار رشح رياض ا-م. 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، -
صحيح -ه. 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل-ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .ه1422: األوىل، ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة
   (4808) الرقم املوحد:

ْكرَثَ 
َ
تُوُب إيلِه يف ايلوِم أ

َ
ْسَتْغِفُر اهلَل وأ

َ
َواهللِ إين أل

ةً    من َسْبِعنَي َمرَّ
By Allah, I seek the forgiveness of Allah and 

repent to Him more than seventy times a 
day. 

 :احلديث .1420
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْستَْغِفُر »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ
َواهلِل إين أل

ْكَثَ من َسبِْعنيَ 
َ
تُوُب إيلِه يف ايلوِم أ

َ
ةً اهلَل وأ  «. َمرَّ

** 

1420. Hadith: 

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: 'By Allah, I seek 

the forgiveness of Allah and repent to Him more than 

seventy times a day"'. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اذلي غفر اهلل هل ما  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
تقدم من ذنبه وما تأخر: يقسم أنه يستغفر اهلل 
ويتوب إيله يف ايلوم أكث من سبعني مرة، واستغفار 

ال يلزم أن يكون  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه 

 -تعاىل-، واستشعاره عظم حق اهلل -سبحانه-بذكره 
وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه، وهو من باب 

 .الترشيع لألمة من بعده، إىل غري ذلك من احلكم

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, whose past and future sins are forgiven, swears 

that he seeks the forgiveness of Allah and repents to 

Him more than seventy times a day. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار نيف:اتلص

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قبة : خيمة، ويه بيت صغري مستدير •

ْن تَُكونُوا 
َ
رُْجو أ

َ
ٍد بَِيِدهِ، إينِّ أل واذلي َنْفُس حُمَمَّ

ْن اجَلنََّة اَل يَْدُخلَُها إال 
َ
ْهِل اجَلنَِّة وَذلَِك أ

َ
نِْصَف أ

 َنْفٌس ُمْسلَِمةٌ 
 

By the One in whose hand the life of 
Muhammad is, I hope that you will 

constitute one half of the inhabitants of 
Paradise; and that is because none would 

be admitted into Paradise except a Muslim. 

 :احلديث .1421
قال: ُكنَّا مع رسوِل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

يف ُقبٍَّة َُنًْوا من أربعنَي،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 
ْهِل اجلَنَِّة؟»فقال: 

َ
ْن تَُكونُوا ُرُبَع أ

َ
تَرَْضوَن أ

َ
قلنا: « أ

ْهِل اجلَنَِّة؟»نعم. قال: 
َ
ْن تَُكونُوا ثُلَُث أ

َ
تَرَْضْوَن أ

َ
« أ

رُْجو »قلنا: نعم، قال: 
َ
ٍد بِيَِدهِ، إينل أل واذلي َنْفُس حُمَمَّ

ْن اجلَنََّة اَل 
َ
ْهِل اجلَنَِّة وَذلَِك أ

َ
ْن تَُكونُوا نِْصَف أ

َ
أ
ِْك إال يَ  ْهِل الرشل

َ
ْدُخلَُها إال َنْفٌس ُمْسِلَمٌة، وما أنتم يف أ

ْعَرِة  ْسوَِد، أو اَكلشَّ
َ
ْعَرِة ابَليَْضاء يف ِجدْلِ اثلَّْوِر األ اَكلشَّ

مْحَرِ 
َ
وَْداِء يف ِجدْلِ اثلَّْوِر األ  «.السَّ

** 

1421. Hadith: 

`Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, 

reported: "We were with the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, in a small tent 

and we were about forty men. He said: 'Would it please 

you to be one-fourth of the inhabitants of Paradise?' We 

said: 'Yes.' He then said: 'Would it please you to be one-

third of the inhabitants of Paradise?' We said: 'Yes.' The 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, then said: 'By the One in whose hand the 

life of Muhammad is, I hope that you will constitute one 

half of the inhabitants of Paradise; and that is because 

none would be admitted into Paradise except a Muslim, 

and in comparison to the polytheists, you are like a 

white hair on the skin of a black ox - or a black hair on 

the skin of a red ox"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

مع أصحابه يف  -صىل اهلل عليه وسلم-جلس انليب 
-خيمة صغرية، واكنوا قرابة أربعني رجال، فسأهلم 

: هل ترضون أن تكونوا ربع -صىل اهلل عليه وسلم
أهل اجلنة؟ قالوا: نعم، فقال: هل ترضون أن تكونوا 

صىل اهلل -اجلنة؟ قالوا: نعم، فأقسم انليب  ثلث أهل
بربه ثم قال: إين ألرجو أن تكونوا  -عليه وسلم

نصف أهل اجلنة، وانلصف اآلخر من سائر األمم، 
فإن اجلنة ال يدخلها إال مسلم فال يدخلها اكفر، وما 
أنتم يف أهل الرشك من سائر األمم إال اكلشعرة 

ة السوداء يف اثلور ابليضاء يف اثلور األسود، أو الشعر
 .األبيض، والشك من الراوي

** 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, sat with forty of his Companions 

in a small tent, and he asked them: "Would it please 

you to know that you will be one fourth of the inhabitants 

of Paradise?" They said: “Yes." He then said: "Would it 

please you to know that you will be one third of the 

inhabitants of Paradise?" They said: "Yes." The 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, then made an oath by His Lord and said: 

“I hope that you will constitute one-half of the 

inhabitants of Paradise.” The other half will be from the 

other nations. This is because only Muslims will enter 

Paradise, and Muslims compared to non-Muslims are 

like a white hair on the skin of a black ox, or a black hair 

on the skin of a red ox. The uncertainty about the exact 

word was on the narrator’s part. 
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 .ُنوا من أربعني : قرابة أربعني رجال •

 :يثفوائد احلد
 .جواز اتلدرج وتكرار البشارة مرة بعد مرة يلكون أدَع تلجديد الشكر مرة بعد مرة .1

 .هم أكث أهل اجلنة، وهذا ديلل ىلع ماكنة هذه األمة -صىل اهلل عليه وسلم-املسلمون من أمة حممد  .2

 .ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة .3

 .جواز احللف بغري استحالف؛ تلأكيد احلديث بايلمني .4

 .ستحباب رضب املثل تلقريب الفهم للسامعنيا .5

 .فهو اكئن -صىل اهلل عليه وسلم-قال العلماء: لك رجاء جاء عن اهلل تعاىل أو عن انليب  .6

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه. 1428، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم  -بريوت.  -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

بريوت، -ة الرسالة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسس -ه. 1418اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 
صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة  -ه. 1407الطبعة الرابعة عرش، 

ه. كنوز 1417رياض، الطبعة األوىل، ال-صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422األوىل، 
 .ه1430الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا

   (3166) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يستغفرون اهلل تعاىل : أي: يطلبون املغفرة من اهلل •

 :فوائد احلديث
 .بيان فضل اهلل تعاىل ىلع عباده بالعفو واملغفرة؛ فعىل املؤمن أن يبادر إىل االستغفار يلغفر اهلل هل .1

 .زالة لشدة اخلوف وايلأس من انلفوسليس يف احلديث حتريض ىلع املعصية؛ ولكن فيه تبشري باملغفرة وإ .2

 .اهلل تعاىل حيب اتلوبة واإلنابة .3

 املراجع:املصادر و

سة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة باحثني ، نرش: مؤس
ه. بهجة انلاظرين 1426ح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: م. رش1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

 ـه1423، رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل
حممود حممد  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية  م. انلهاية يف غريب احلديث2002 -

 .بريوت –الطنايح. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (5454) الرقم املوحد:

َهَب اهلُل  واذلي َنْفِِس بَِيِدهِ، لو لم تُْذنُِبوا، ذَلَ
بُِكْم، وَجاَء بَِقْوٍم يُْذنُِبوَن، فَيَْسَتْغِفُروَن اهلَل 

 اىَل، َفَيْغِفُر لَُهمْ َتعَ 
 

By the One in Whose Hand my soul is, if 
you were not to commit sins, Allah would 

replace you with people who would commit 
sins and then seek forgiveness from Allah 

the Almighty, who would then forgive them. 

 :احلديث .1422
واذلي »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

نفيس بيده، لو لم تذنبوا، ذلهب اهلل بكم، وجاء بقوم 
 «.يُْذنِبُوَن، فيستغفرون اهلَل تعاىل، فيغفر هلم

** 

1422. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "By the One in Whose Hand my soul is, 

if you were not to commit sins, Allah would replace you 

with people who would commit sins and then seek 

forgiveness from Allah the Almighty, who would then 

forgive them". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بربه ثم يقول: لو  -صىل اهلل عليه وسلم-يقسم انليب 
لم تذنبوا ذلهب اهلل بكم وجاء بقوم يستغفرون 

 .عقب اذلنب بنية صادقة وقلب موقن؛ ليك يغفر هلم

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, swears by his Lord that if people did not sin, then 

Allah would replace them with people who would ask 

for His forgiveness after committing sins, with a sincere 

intention and a heart filled with certitude, so that He 

would forgive them. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال اجلوارح اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نوا، واذلي نفِس بيده، ال تدخلوا اجلنة حىت تؤم
وال تؤمنوا حىت َتابوا، أوال أدلكم لَع يشء إذا 

 فعلتموه َتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
 

By the One in Whose Hand my soul is, you 
will not enter Paradise until you believe 

and you will not believe until you love one 
another other. Shall I tell you of something 
that, if you do it, you will love one another 
other? Spread the greeting of peace among 

yourselves. 

 :احلديث .1423
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ي َنْفيِس بَِيِدهِ، اَل »: -صىل اهلل عليه وسلم ِ َواذلَّ
اَل تُْؤِمنُوا َحىتَّ حَتَابُوا، تَْدُخلُوا اجلَنَّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا، وَ 

فُْشوا 
َ
ُدلُيُكم ىلَعَ يَشٍء ِإَذا َفَعلْتُُموُه حَتَابَبْتُم؟ أ

َ
َواَل أ

َ
أ

اَلم بَينَُكم  «.السَّ

** 

1423. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: ‘By the One in Whose 

Hand my soul is, you will not enter Paradise until you 

believe and you will not believe until you love one 

another other. Shall I tell you of something that, if you 

do it, you will love one another other? Spread the 

greeting of peace among yourselves''’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ر املصطىف  احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-صدَّ
بالقسم املفيد للتوكيد ىلع أهمية ما حتمله هذه 
الوصية انلبوية العظيمة، واليت حتمل يف مضمونها 

ك بها املجتمع املسلم  األسباب اخلُلقية اليت مىت تمسَّ
: -صىل اهلل عليه وسلم-تماَسك بنيانه وقَوَِي.  فقوهل 

"التدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا" ىلع ظاهره وإطالقه، فال 
يدخل اجلنة إال من مات مؤمنًا وإن لم يكن اكمل 
اإليمان فإن مآهل اجلنة، فهذا هو الظاهر من احلديث. 

ؤمنوا حىت : "وال ت-صىل اهلل عليه وسلم-وأما قوهل 
حتابوا" معناه ال يكمل إيمانكم وال يصلح حالكم 
يف اإليمان إال باتلحاب. وأما قوهل: "أفشوا السالم 
بينكم" ففيه احلث العظيم ىلع إفشاء السالم وبذهل 
للمسلمني لكهم من عرفت ومن لم تعرف، والسالم 
أول أسباب اتلآلف ومفتاح استجالب املودة، ويف 

ملسلمني بعضهم بلعض وإظهار إفشائه تكمن ألفة ا
شعارهم املمزي هلم من غريهم من أهل امللل مع ما فيه 
من رياضة انلفس ولزوم اتلواضع وإعظام حرمات 

 .املسلمني

** 

The chosen Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, started his speech with an oath to indicate 

the significance of his important advice. The advice 

contains ethical considerations, which, if followed, will 

lead to strong social cohesion. The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: ''You 

will not enter Paradise until you believe.'' This is to be 

understood literally, as no one will enter Paradise until 

he believes. Even those who have a deficient belief will 

end up in Paradise, as explicitly stated in the Hadith .  

Then the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: ''You will not believe until you love each 

other.'' This means that your faith will not be perfect nor 

will your conditions be improved when you believe, 

unless you love one another.  Finally, the Prophet's 

command to spread the greeting of peace encourages 

Muslims to spread the greeting of peace among the 

Muslims they know and those they do not know. The 

greeting of peace is a primary cause of harmony and 

love. By spreading it, Muslims enhance their unity and 

show the watchword that distinguishes them from 

people of other religions. In addition, spreading the 

greeting of peace leads to self-discipline, commitment 

to humbleness, and honoring the sanctity of Muslims. 
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  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ي َنْفيِس بِيَِدهِ : أقسم تلأكي • ِ  .د األمر وحتقيقهَواذلَّ

 .تُْؤِمنُوا : اإليمان هو: اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب واجلوارح •

فُْشوا : أظهروا •
َ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .أنَّ دخول اجلنة ال يكون إالَّ باإليمان .1

 .أنَّ اإليمان ال يكمل إال أن حيب املسلم ألخيه ما حيب نلفسه .2

 .أعظم أسباب اتلآلف، وهو أن تليق السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرفإفشاء السالم من  .3

 .": "بينكم-صىل اهلل عليه وسلم-السالم ال يلَق إال ىلع مسلم؛ لقوهل  .4

 .حرص اإلسالم ىلع تماسك املجتمع، وتراص بنيانه .5

 .إرشاد العالم جللسائه وأصحابه ملا ينفعهم ويدخلهم اجلنة .6

 .واتلهاجر والشحناء وفساد ذات ابلني اليت يه احلالقةبذل السالم فيه رفع اتلقاطع  .7

 .تعليق كمال اإليمان ىلع املحبة يف اهلل لدلاللة ىلع أهميتها .8

 املراجع:املصادر و

ابن ، دار 1صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
ه. 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415اجلوزي، ادلمام، 

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

تقني رشح رياض ه. فتح رب الربية بتلخيص احلموية، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض. نزهة امل1426للنرش، الرياض، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3361) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس اتلصنيف:

 .درواه الرتمذي وابن ماجه وأمح راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .إين أرى : أي: أبرص وأعلم •

 أطت : صوتزت •

 .جبهته : اجلبهة: ما بني احلاجبني إىل انلاصية •

 .لعه اهلل عليهاوشدة انتقامه، ومن أمور الغيب اليت أط -تعاىل-لو تعلمون ما أعلم : من عظم جالل اهلل  •

 .الصعدات : الطرقات •

 .-تعاىل-جتأرون : ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهلل  •

ْعلَُم، لََضِحْكُتْم قَلِياًل 
َ
واهللِ لو َتْعلَُموَن َما أ

ْذُتْم بالنَِّساءِ لََعَ الُفُرِش،  وبَلََكْيُتْم َكثرِيًا، وَما تَََلَّ
ُعَداِت  ُروَن إىل اهللِ َتَعاىَل  وخَلَرَْجُتْم إىل الصر

َ
 ََتْأ

 

By Allah! If you knew what I know, you 
would laugh little and weep much; you 

would not enjoy women in bed; and you 
would go out to the open plains loudly 

imploring Allah, the Almighty. 

 :احلديث .1424
إِينل أرى ما ال »واعً: مرف -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

، ما فيها موضع  ْن تَئِطَّ
َ
ِت السماء وُحقَّ هلا أ طَّ

َ
ترون، أ

-أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا هلل 
واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال  -تعاىل

وبلكيتم كثريا، وما تذلذتم بالنساء ىلع الُفُرِش، 
ُروَن إىل

َ
ُعَداِت جَتْأ  «. اهلل تعاىلوخلرجتم إىل الصُّ

** 

1424. Hadith: 

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: “I see what you do not see. The sky has 

squeaked, and it has every right to do so, for it does not 

have a space of four fingers where there is no angel 

prostrating his forehead before Allah, the Almighty. By 

Allah! If you knew what I know, you would laugh little 

and weep much; you would not enjoy women in bed; 

and you would go out to the open plains loudly 

imploring Allah, the Almighty”. 

 .حسن  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

: إين أبرص -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
وأعلم ما ال تبرصون وال تعلمون، حصل للسماء 
صوت كصوت الرحل إذا ُركب عليه، وحيق هلا ذلك؛ 

اضع فما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك و
، واهلل لو تعلمون ما أعلم -تعاىل-جبهته ساجدا هلل 

وشدة انتقامه ومن أمور  -تعاىل-من عظم جالل اهلل 
الغيب، لضحكتم قليال وبلكيتم كثريا خوفا من 

، وما تذلذتم بالنساء ىلع -سبحانه وتعاىل-سطوته 
الفرش من شدة اخلوف، وخلرجتم إىل الطرقات 

 .-تعاىل- اهلل ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل

** 

In this Hadith, the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, addressed his 

Companions, saying: I see and know what you do not 

see or know. The sky made a sound resembling the 

sound of saddle when it is mounted, and it has the right 

to do so, for indeed it has no space of four fingers where 

no angel is there prostrating his forehead before Allah, 

the Almighty. By Allah! If you knew what I know about 

the greatness of Allah and the severity of His revenge 

and punishment, as well as other things of the unseen, 

you would laugh little and weep much, out of fear of His 

might and wrath; you would not enjoy intercourse with 

women, because of your intense fear; and you would 

go out to the streets, crying and begging your Lord for 

refuge and mercy. 
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 :فوائد احلديث
 .من عظمة وجالل، يزداد خوفه من عقابه -تعاىل-إن املؤمن بقدر ما يعلم عن اهلل  .1

 .-تعاىل-من صفات املؤمن اخلوف واهليبة من اهلل  .2

 .يلكون اتللكيف أقوى، وحيصل اثلواب والعقاب غيَّب اهلل عن انلاس حقائق اآلخرة؛ .3

 .املالئكة طائعون هلل ساجدون هل ال يغفلون عن ذكره .4

 املراجع:املصادر و

ومستو ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،  حتقيق مصطىف اخلن وابلغا 
م. كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة محد العمار، نرش: دار 1987ه، 1407أمني، نرش: مؤسسة الرسالة،  الطبعة: الرابعة عرش، والرشبيج وحممد 

ية م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط،جممع اللغة العرب2009ه 1430كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
. اثلانية: الطبعة بلنان، –بالقاهرة، تأيلف )إبراهيم مصطىف / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد انلجار(، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 عبد فؤاد حممد: قيقحت ماجه، ابن سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن
اعدل مرشد، وآخرون،  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  -عربية ال الكتب إحياء دار: نرش ابلايق،

 .ساليمم. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإل2001 - ـه1421نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
   (6466) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < آداب العالم واملتعلمالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ُجبري بن ُمطعم  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

وحيك أتدري ما اهلل؟ إن شأن اهلل أعظم من 
  ذلك، إنه ال يستشفع باهلل لَع أحد

Woe to you! Do you know who Allah is? 
Indeed, Allah is far greater than this. Allah 
should not be sought as an intercessor with 

anyone. 

 :احلديث .1425
قال: "جاء  -ريض اهلل عنه-بري بن مطعم عن ج

فقال: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-أعرايب إىل انليب 
ْنُفُس وجاع العيال وَهلََكِت 

َ
رسول اهلل، نُِهَكِت األ

األموال، فاْستَْسِق نلا ربك، فإنا نَْستَْشِفُع باهلل عليك، 
: -صىل اهلل عليه وسلم-وبك ىلع اهلل، فقال انليب 

بحان اهلل! فما زال يسبح حىت ُعرَِف سبحان اهلل! س
ذلك يف وجوه أصحابه، ثم قال: وحيك أتدري ما اهلل؟ 
إن شأن اهلل أعظم من ذلك، إنه ال يُْستَْشَفُع باهلل ىلع 

 أحد".

** 

1425. Hadith: 

Jubayr ibn Mut‘im, may Allah be pleased with him, 

reported: A Bedouin came to the Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, and 

said: “O Messenger of Allah! People are suffering 

distress, the children are hungry, and the crops are 

withered, so ask Allah to grant us rain, for we seek Allah 

as an intercessor with you and seek you as an 

intercessor with Allah.” Thereupon, the Messenger of 

Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

said: “Glory be to Allah! Glory be to Allah!” And he kept 

proclaiming the glory of Allah till the effect of that was 

apparent on the faces of his Companions. He then said: 

“Woe to you! Do you know who Allah is? Indeed, Allah 

is far greater than this. Allah should not be sought as 

an intercessor with anyone”. 

 .ضعيف  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

ا الصحايب أن رجاًل من ابلادية جاء إىل انليب يذكر هذ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ - يشكو ما أصاب انلاس من  -َصىلَّ اّللَّ

ُ َعلَيِْه -احلاجة إىل املطر؛ ويطلب من انليب  َصىلَّ اّللَّ
أن يسأل ربَّه أن يزنهل عليهم؛ لكنه أساء  -وََسلَّمَ 

ُ َصىلَّ -األدب مع اهلل؛ حيث استشفع به إىل انليب   اّللَّ
وهذا جهٌل منه حبق اهلل؛ ألن الشفاعة  -َعلَيِْه وََسلَّمَ 

إنما تكون من األدىن إىل األىلع، وذللك أنكر عليه 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -انليب  ذلك ونزيه ربه عن هذا  -َصىلَّ اّللَّ

َصىلَّ -اتلنقيص، ولم ينكر عليه االستشفاع بانليب 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ   .اهلل سبحانه بداعئه إياه إىل -اّللَّ

** 

This noble Companion relates that a man from the 

desert came to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, complaining about what had 

befallen the people due to lack of rain. He came to ask 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, to implore his Lord to send down rain for them. 

However, he acted impolitely toward Allah the Almighty 

when he sought Him as an intercessor with the Prophet, 

a sign of his ignorance of the great status of Allah. In 

fact, intercession should be sought from the lower to 

the higher. Therefore, the Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, denounced his statement 

and declared that Allah is far exalted above such 

degradation. The Prophet did not criticize him, 

however, for asking him to supplicate Allah and 

intercede with Him on their behalf. 
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 :معاين املفردات
 .نِهكت : بضم انلون أي: جهدت وضعفت •

 .ينا بأن يزنل املطرفاستسق نلا ربك : أي: اسأهل أن يسق •

 .نستشفع باهلل عليك : جنعله واسطة إيلك •

 .سبحان اهلل : أي: تزنيًها هلل عما ال يليق به •

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -ُعرف ذلك يف وجوه أصحابه : أي: ُعرف الغضب فيها؛ لغضب رسول اهلل  •  .-َصىلَّ اّللَّ

 .وحيَك : لكمٌة تقال للزجر •

 .لة علمه بعظمة اهلل وجالهلأتدري ما اهلل : إشارٌة إىل ق •

 .أعرايب : نسبة إىل األعراب وهم اذلين يسكنون ابلادية •

 :فوائد احلديث
 .حتريم االستشفاع باهلل ىلع أحٍد من خلقه؛ ملا يف ذلك من اتلنقص هلل تعاىل .1

 .تزنيه اهلل عما ال يليق به .2

 .إنكار املنكر وتعليم اجلاهل .3

ُ -جواز االستشفاع بالرسول  .4 يف حياته، بأن يطلُب منه أن يدعَو اهلل يف قضاء حاجة املحتاج؛ ألنه مستجاب ادلعوة، أما  - َعلَيِْه وََسلَّمَ َصىلَّ اّللَّ
 .بعد موته فال يُطلب منه ذلك ألن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك

 .اتلعليم بطريقة السؤال، ألنه أوقع يف انلفس .5

 .جواز طلب ادلاعء من األحياء .6

 .من غري اهللحتريم طلب السقيا  .7

 مرشوعية ادلاعء وإثبات نفعه .8

 .بيان مضار اجلهل .9

 .وجوب تزنيه اهلل عما ال يليق ِبالهل .10

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي،  -2م. 2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل،  -1
سنن أيب داوود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة  -3م. 2003 - ـه1424عربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، جدة، اململكة ال
 –ه 1405: اثلاثلة، الطبعة بريوت، األبلاين، ادلين نارص حممد حتقيق: حتقيق اإلساليم، املكتب: انلارش املصابيح، مشاكة -4. بريوت –العرصية، صيدا 

 .م1985
   (3392) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .رواه ابن ماجه وأمحد، ورواه ابلخاري تعليقاً  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-رة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو هري اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أنا مع عبدي : أي معه معية إاعنة وهداية وتوفيق •

 :فوائد احلديث
 .-تبارك وتعاىل-إثبات رواية انليب عن اهلل  .1

 .-تبارك وتعاىل-فضيلة ذكر اهلل  .2

 . دائما وأبداً أن املسلم ينبيغ أن يكون ذاكرا هلل .3

 .مع اذلاكر طال ذكره أو قرص -جل وعال-أن اهلل  .4

 .إثبات معية اهلل اخلاصة باملؤمنني، ويه أن اهلل معهم بتأييده وتوفيقه .5

 املراجع:املصادر و

عبد اهلل حممد بن يزيد  صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. سنن ابن ماجه، البن ماجة أبو
فيصل عيىس ابلايب احلليب. اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ملحمد بن  -القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الكتب العربية 

لبان الفاريس، حققه وخرج أحاديثه وعلق حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ، اتلمييم، أبو حاتم، ادلاريم، البُسيت، ترتيب: األمري عالء ادلين يلع بن ب
 عليه: شعيب األرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد

دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

نَا َمَع َعْبِدي َما َذَكَريِن 
َ
ُ َتَعاىَل: أ َيُقوُل اَّللَّ

َكْت يِب َشَفَتاهُ    َوََتَرَّ
Allah the Almighty says: I am with My slave 

as long as he remembers Me and his lips 
move saying My Name. 

 :احلديث .1426
-قال: قال رسول اهلل  - عنهريض اهلل-عن أيب هريرة 

نَا َمَع َعبِْدي »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
يقول اهلل تعاىل: أ

َكْت يِب َشَفتَاهُ   «.َما َذَكَريِن َوحَتَرَّ

** 

1426. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Allah the Almighty says: 'I am with My 

slave as long as he remembers Me and his lips move 

saying My Name"'. 

 .صحيح لغريه  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic by virtue of 

corroborating evidence. 
Hadith Grade: 

يدل ىلع أن من ذكر اهلل اكن اهلل قريباً منه،  احلديث
واكن معه يف لك أموره، فيوفقه ويهديه ويعينه وجييب 
دعوته. ومعىن هذا احلديث جاء يف حديث آخر يف 

صىل اهلل عليه -صحيح ابلخاري قال رسول اهلل 
: )أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين، -وسلم

، وإن ذكرين يف فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس
 .مأل ذكرته يف مأل خري منهم(

** 

This Hadith indicates that whoever remembers Allah, 

Allah is close to him and is with him in all of his affairs. 

He grants him success, guides him, supports him, and 

answers his supplication.  Another Hadith with the 

same meaning was narrated by al-Bukhari: The 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, said: "Allah the Almighty said: 'I am as my 

slave thinks of me, and I am with him as he remembers 

Me. If he remembers Me in himself, then I shall 

remember him in Myself, and If he remembers Me in a 

congregation, then I shall remember him in a  better 

congregation.’" 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

150 
 

ح العثيمني، بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صال
 .مد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حم

   (5522) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السال اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .جُيِْزُئ : يكيف •

 :فوائد احلديث
 .وىل أن يسللم اجلميعاالبتداء بالسالم سنة ىلع الكفاية، بمعىن أنه إذا قام به أحد املسللمني كىف عن ابلاقني، وإن اكن األ .1

 .رد السالم فرض ىلع الكفاية، بمعىن أنه إذا ردي أحد املسلَّم عليهم كىف عن ابلاقني، وإن اكن األفضل أن يرد اجلميع .2

 املراجع:املصادر و

بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، ه. توِضيُح األحاَكِم ِمن 1424بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار الفلق، الرياض، الطبعة: السابعة، 
مة.الطبعة: اخلاِمَسة،  ة املكري ه. مشاكة 1428، 1م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط 2003 - ـه 1423مكي

 .م1985- ـه1405اثلة بريوت، الطبعة: اثل -املصابيح، للتربيزي، حتقيق األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم 
   (5355) الرقم املوحد:

وا أن يَُسلِّم أحدهم,  جُيْزُِئ عن اجلماعة إذا َمرر
  وجُيْزُِئ عن اجلماعة أن يَُردَّ أحدهم

When a group of people pass by, it is 
sufficient if one of them extends the 

greetings on their behalf, and it is sufficient 
if one returns the greeting on behalf of a 

group. 

 :احلديث .1427
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

وا أن يَُسللم أحدهم, » جُيِْزُئ عن اجلماعة إذا َمرُّ
 «.وجُيِْزُئ عن اجلماعة أن يَُردَّ أحدهم

** 

1427. Hadith: 

`Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "When a group of people 

pass by, it is sufficient if one of them extends the 

greetings on their behalf, and it is sufficient if one 

returns the greeting on behalf of a group". 

 .حسن  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

يكيف الواحد يف السالم عن اجلماعة، كما أنه 
 .يكيف الواحد يف رد السالم عن اجلماعة

** 

One person is sufficient to extend the greetings on 

behalf of a group, just as it is sufficient that one person 

returns the greetings on behalf of a group. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يَُسلُِّم الراكُِب لَع املايش، واملايش لَع القاعد، 
  والقليُل لَع الكثري

The one who is riding should greet the one 
who is walking, the one who is walking 

should greet the one who is sitting, and the 
small group of people should greet the 

large one. 

 :احلديث .1428
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يَُسللُم الراِكُب ىلع املايش، » قال:  -اهلل عليه وسلم
 «.واملايش ىلع القاعد، والقليُل ىلع الكثري

** 

1428. Hadith: 

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): "The 

one who is riding should greet the one who is walking, 

the one who is walking should greet the one who is 

sitting, and the small group of people should greet the 

large one''. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث: بيان من هو األوىل بالتسليم. األول: 
يسللم الراكب ىلع املايش؛ ألن الراكب يكون 
ُمتََعلليَا، فابلدء من جهته ديلل ىلع تواضعه ألخيه 

اكن ذلك أجلب ملحبته املسلم يف حال رفعته، ف
ومودته.  ثانيًا: يسلم املايش ىلع القاعد لتشبيهه 
بادلاخل ىلع أهل املزنل، وحكمة أخرى: أن القاعد 
قد يشق عليه مرااعة املارين مع كثتهم: فسقطت 
ابلداءة عنه دفعا للمشقة. ثاثلًا: تسليم القليل ىلع 
  الكثري تعبريا عن االحرتام واإلكرام هلذه اجلماعة.

رابًعا: الصغري يسلم ىلع الكبري؛ ألن الكبري هل حق 
ر أن القليلني يف غفلة ولم  ىلع الصغري. ولكن لو قُدل
ر أن الصغري يف  يسلموا، فليسلم الكثريون ولو قُدل
غفلة، فليسلم الكبري وال ترتك السنة. وهذا اذلي 

ليس معناه: أنه لو  -صىل اهلل عليه وسلم-ذكره انليب 
ىلع الصغري اكن حراًما ولكن املعىن  سلم الكبري

األوىل: أن الصغري يسلم ىلع الكبري، فإنه لولم يسلم 
فليسلم الكبري، حىت إذا بادرت بالسالم ملا تقدم يف 
حديث أيب أمامة: "إن أوىل انلاس باهلل من بدأهم 
بالسالم".   وهكذا لو حصل اتلاليق، فإن أوالهم باهلل 

ث اآلخر: "وخريهما اذلي من بدأ بالسالم، ويف احلدي
 ."يبدأ بالسالم

** 

This Hadith instructs Muslims as to who should initiate 

the greeting of peace when people meet: 1. A person 

riding should greet a person on foot, because the one 

riding is in a higher position than the one on foot, so 

initiating the greeting on his part is a sign of 

humbleness towards his fellow Muslim at a time when 

he is physically higher than him. This is something that 

earns him the love and affection of his Muslim brother. 

2. A person walking should greet a person who is 

seated, since the one walking resembles someone 

entering a house and greeting those inside it. Another 

wisdom behind it is that it may be difficult for the seated 

person to stand every time someone passes by him. 

Therefore, he is not required to initiate the greeting so 

as to spare him such difficulty.  3. A small group of 

people should greet a larger group as a sign of respect 

to the larger group. 4. A young person should greet the 

older one, because the older has a right over the 

younger person.  However, if the small group are 

inattentive and do not initiate the greeting, then the 

larger group should greet them. Likewise, if the young 

person is inattentive, the older one should greet him, in 

order to uphold this act of Sunnah. The statement of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

does in no way mean that it is forbidden for the older to 

greet the younger. Rather, the correct meaning is that 

the younger person should greet the older person, but 

if he fails to do this, then the older should start the 

greeting. This is based upon the Hadith reported by Abu 

Umaamah, may Allah be pleased with him: "The most 

worthy (of the favor) of Allah are those who initiate the 

greeting of peace."  Thus, if two Muslims meet, the one 
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  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 ء لك ذي حق حقه.تعليم آداب التسليم وإعطا .1
 .استحباب التسليم ىلع ما جاء به احلديث .2

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص العمار، انلارش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
ه، 1397م.         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 1997 - ـه1418انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: 

ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة 1407الطبعة الرابعة عرشة، 
 رشح. بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ه. صحيح مسلم، 1422األوىل، 
 رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض.     ه1426: الطبعة للنرش، الوطن دار: انلارش العثيمني، صالح بن حممد: تأيلف: الصاحلني رياض

ه.   ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة 1428 األوىل، الطبعة الفحل، ياسني بن ماهر.د :حتقيق انلووي،
بوي، ه.   األدب انل1410اإللكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم، انلارش: مكتبة دار ابليان، اعم النرش: 

 .ه1423تأيلف: حممد عبد العزيز الشاذيل، انلارش: دار املعرفة، الطبعة الرابعة، 
   (4243) الرقم املوحد:

most worthy of Allah's favor is the one who greets the 

other first. According to another Hadith: "... and the best 

of the two is the one who gives the greeting first." 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

يُؤىت بأْنَعم أهل اِلنيا من أهل انلار يوم القيامة، 
َفُيْصَبُغ يف انلار َصْبَغًة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل 

؟ في ؟ هل َمرَّ بك نَِعيٌم قطر قول: ال رأيت خريًا قطر
 واهلل يا رب

 

The wealthiest of people in this world, from 
among the dwellers of Fire, will be brought 
on the Day of Judgment and dipped once in 

Fire and then he will be asked: O Son of 
Adam, Have you ever witnessed any 

goodness? Have you ever experienced any 
bliss? He will say: O Lord, by Allah I have 

not. 

 :احلديث .1429
يُؤىت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

بأنعم أهل ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة، َفيُْصبَُغ يف 
؟  انلار َصبَْغًة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خرًيا قطُّ

؟  فيقول: ال واهلل يا رب، َوُيْؤىَت هل َمرَّ بك نَِعيٌم قطُّ
بأشدل انلاس بُؤًسا يف ادلنيا من أهل اجلَنَّة، َفيُْصَبُغ 
َصبَْغًة يف اجلنَّة، فيقال هل: يا ابن آدم، هل رأيت بُؤًسا 
ٌة قط؟ فيقول: ال واهلل، ما َمرَّ يب  قط؟ هل َمرَّ بك ِشدَّ

، وال رأيت ِشدًة َقطُّ   «.بُؤٌْس قطٌّ

** 

1429. Hadith: 

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "The wealthiest of people 

in this world, from among the dwellers of Fire, will be 

brought on the Day of Judgment and dipped once in 

Fire and then he will be asked: O Son of Adam, Have 

you ever witnessed any goodness? Have you ever 

experienced any bliss? He will say: O Lord, by Allah I 

have not. Then, the most miserable of people in this 

world, from among the dwellers of Paradise, will be 

dipped once in Paradise and then he will be asked: O 

son of Adam, have you ever witnessed any misery? 

Have you ever experienced any hardship? He will say: 

No by Allah, I have never witnessed any misery nor 

have I experienced any hardship”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يؤىت يوم القيامة بأنعم أهل ادلنيا وهو من أهل انلار، 
فيغمس يف جهنم، فيأتيه من حرها وهليبها وسمومها 
ما ينسيه ما اكن فيه من نعيم يف ادلنيا، عند ذلك 

رًيا قط؟ هل يسأل ربه وهو أعلم حباهل، هل رأيت خ
مر بك نعيم قط؟ فيقول: ال واهلل يا رب. ويف املقابل 
يؤىت بأشَق أهل ادلنيا وأشدهم بؤسا وفقرا وحاجة 
وهو من أهل اجلنة، فيغمس يف اجلنة غمسة، فينىس 
ما اكن عليه من حال يف ادلنيا من انلكد والشقاء 
وابلؤس والفقر والشدة؛ ملا جيد من ذلة ومتعة ال 

لك يسأل ربه وهو أعلم حباهل، فيقال توصف، عند ذ
هل: يا ابن آدم، هل رأيت بُؤًسا قط؟ هل َمرَّ بك شدة 
، وال رأيت  قط؟ فيقول: ال واهلل، ما مرَّ يب بؤس قطُّ

 .ِشدة َقطُّ 

** 

On the Day of Judgment, the one who led the most 

luxurious life in this world, from among the dwellers of 

Fire, will be brought and immersed in Hell. Its heat, 

blaze and scorching fire will make him forget all the 

worldly pleasures that he enjoyed before. At that point, 

his Lord, who knows best about his state, will ask him 

if he has ever witnessed or experienced any goodness 

or bliss, and he will reply in the negative. On the other 

hand, the one who led the most miserable life in this 

world, a life of poverty and need, from among the 

dwellers of Paradise, will be brought and immersed 

once in Paradise. The inexpressible joy and pleasure 

that he finds therein will make him forget all the 

bitterness, misery, poverty and hardship that he 

experienced. His Lord, who knows best about his state, 

will then ask him if he has ever witnessed or 

experienced any misery or hardship and he will reply in 

the negative. 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -نهريض اهلل ع-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابُلؤس : اخلضوع والفقر وشدة احلاجة •

بْغ •  .يُْصبَُغ : أي: ُيْغَمس كما يُغمس اثلوب يف الصَّ

 :فوائد احلديث
 .الرتغيب يف نعيم اجلنة ادلائم، والرتهيب من عذاب انلار األيلم .1

 .نذار بما أعد اهلل للعاصنيالبشارة ملا أعده اهلل للعاملني خريا واإل .2

 .نعيم اآلخرة ينيس شدة ادلنيا وفقرها، وعذاب اآلخرة ينيس نعيم ادلنيا وذلاتها .3

ة نصيب إنعام اهلل ىلع أهل الفساد يف ادلنيا ليس ديلل حمبة إنما هو استدراج وتعجيل هلم بالطيبات، حىت إذا القوا اهلل لم يكن هلم يف اآلخر .4
 . إال العذاب

 .ألهل اإليمان من الفقراء واملعدمني فيه تسلية .5

 .الزتهيد يف ادلنيا والرتغيب يف اآلخرة .6

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
م.         نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف مصطىف اخلن وغريه، نرش: مؤسسة 1997 - ـه 1418، سنة النرش:  اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي

 - ـه1423م. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل املبارك احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 1987 -ه 1407الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 .بريوت –مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  م. صحيح2002

   (4248) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يا أبا َبْطٍن إنما َنْغُدو من أجل السالم، فنَُسلُِّم 
 Abu Batn, we only go to the market to give  لَع من لَقْيَناهُ 

the greeting of peace to everyone we meet. 

 :احلديث .1430
يَبل بِْن َكْعٍب: أنه اكن يأيت عبد اهلل 

ُ
َفيَْل بن أ عن الطُّ

بن عمر، فيَْغُدو معه إىل السوق، قال: فإذا َغَدْونَا إىل 
اٍط وال صاحب َبيَْعٍة  السوق، لم َيُمرَّ عبد اهلل ىلع َسقَّ
، وال مسكني، وال أحد إال َسلََّم عليه، قال الُطفيل: 

ر يوما، َفاْستَتْبََعيِن إىل السوق، فجئت عبد اهلل بن عم
فقلت هل: ما تصنع بالسوق، وأنت ال تَِقف ىلع ابليع، 
لَِع، وال تَُسوُم بها، وال جتلس يف  وال تسأل عن السل
جمالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا َنتََحَدُث، 

إنما َنْغُدو  -واكن الطفيل ذا َبْطٍن -فقال: يا أبا َبْطٍن 
 فنَُسللُم ىلع من لَقيْنَاُه. من أجل السالم،

** 

1430. Hadith: 

At-Tufayl ibn Ubay ibn Ka`b reported: “I used to visit 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with them, 

in the morning and accompany him to the market. 

`Abdullah would offer greetings of peace to every one 

he met on the way, whether they were junk dealers, 

store owners, or poor people.”  At-Tufayl said: "One day 

when I went to `Abdullah ibn `Umar, he asked me to 

accompany him to the market. I said to him: 'What do 

you do in the market if you do not sell, nor ask about 

merchandise, nor offer a price for them, nor do you sit 

in the market gatherings?’ and I said to him: ‘Let us sit 

here and talk.' He replied: ‘O Abu Batn, (Batn means 

stomach. It was a nickname, as At-Tufayl had a big 

stomach) we only go to the market to give the greeting 

of peace to everyone we meet"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يب بن َكْعٍب اكن يأيت ابن عمر 
ُ
ريض -أن الُطَفيل بن أ

دائًما ثم يذهب معه إىل السوق. يقول  -اهلل عنهما
فإذا دخلنا السوق: لم َيُمرَّ عبد اهلل بن عمر الطفيل: "

اٍط"، وهو صاحب ابلضائع الرديئة. "وال  ىلع بياع الَسقَّ
صاحب َبيَْعٍة" ويه ابلضائع انلفسية اغيلة اثلمن.  
"وال مسكني وال أحد إال سلَّم عليه" أي: أنه اكن 

يسلم ىلع لك من لقيه صغرًيا أو كبرًيا غنيًّا أو فقرًيا.   
لطفيل: "فجئت عبد اهلل بن عمر يوماً" أي: قال ا

لَغَرٍض من األغراض فطلب مين أن أتبعه إىل السوق. 
فقلت هل: ما تصنع بالسوق وأنت ال تِقف ىلع ابَليع " 
يعين: ال تبيع وال تشرتي ، بل وال تسأل عن ابلضائع 
وال تسوم مع انلاس وال تصنع شيئاً من األغراض 

ذا لم يكن واحد من اليت تُصنع يف األسواق! وإ
أسباب الوصول إيلها حاصاًل فما فائدة ذهابك إىل 
السوق، إذا لم يكن لك به حاجة ؟  فقال هل ابن عمر 

: "يا أبا بطن" واكن الُطَفيل ذا َبَطٍن -ـريض اهلل عنهما
أي لم يكن بطنه مساوياً لصدره، بل زائدا عنه، "إنما 

لقيناه" أي: َنْغُدو من أجل السالم ، فنسللم ىلع من 

** 

Hadith Explanation: At-Tufayl ibn Ubay ibn Ka`b used 

to visit `Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with 

them, and then go to the market with him. At-Tufayl 

recounts that when they entered the market, Ibn `Umar 

would greet everyone he passed, whether they were 

sellers of insignificant or precious goods, the poor, or 

anyone else. In other words, he would greet everyone 

he met, young or old, rich or poor, etc.   At-Tufayl says 

that one day he went to see `Abdullah ibn `Umar and 

Ibn `Umar asked him to accompany him to the market. 

At-Tufayl asked him why he goes to the market even 

though he does not sell, buy, ask about merchandise, 

or barter with the sellers; i.e. he does not do any of the 

things that people usually do at the market. What is the 

use of going to the market if he does not have anything 

to do there? So Ibn `Umar explained to him that his 

purpose was not to buy something or to sit in the 

marketplace, but rather to receive reward and blessings 

from greeting the people with the Salaam. This is a 

great indication of Ibn `Umar's keenness to implement 

the Sunnah of spreading the greeting of peace among 

people, because he knew that this was an easy way to 

attain rewards. The greetings of Salaam are a few 

words that cost nothing to say, yet yield an immense 

reward. In a report by Al-Hassan ibn `Ali, may Allah be 

pleased with them, he described Ibn `Umar, saying: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان اتلصنيف:

 .رواه مالك راوي احلديث:

يَبل بن َكْعٍب  اتلخريج:
ُ
َفيَْل بن أ   -رمحه اهلل-الطُّ
 .رياض الصاحلني :مصدر منت احلديث

 :معاين املفردات
 .يغدو : اذلهاب ما بني صالة الفجر إىل طلوع الشمس، ثم توسع به فاستعمل يف اذلهاب يف أي وقت •

اط : هو اذلي يبيع سقط املتاع، وهو: ردئيه وحقريه •  .َسقَّ

 .بيعة : املراد به: ابليعة انلفيسة •

 .مسكني : أي: ذي حاجة •

 .هاستتبعين : طلب مين أن أتبع •

 .ال تسوم : من املساومة، ويه : املجاذبة بني ابلائع واملشرتي ىلع السلعة وفْصل ثمنها •

 .السلع : ما يعرض للبيع •

 :فوائد احلديث
جواز ارتياد املجتمعات ولو من غري حاجة، ألداء السالم ىلع أهله إذا غلب ىلع ظنه أنه ال يقع يف طريقه معصية، فإذا خاف املعايص اكن  .1

 .بيته أفضلجلوسه يف 

 .استحباب السالم ىلع من َعَرفَه أو لم َيْعِرفه ولو كث ذلك .2

 .جواز مداعبة الرفيق بتسميته ببعض ما يتصف به، إذا لم يقصد حتقريه واكن يعلم رضاه .3

 .دعوة األخرين للمشاركة يف تطبيق السنن .4

 .يةإجابة املسلم دلعوة أخيه ولو لم يعرف وإن لم يعرف سببها ما لم تكن يف معص .5

 السوق ماكن غفلة عن ذكر اهلل، وال بد للناس ممن يذكرهم به يف وسط تلك الغفلة .6

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
ه،  1397 يوجد بها بيانات نرش.         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: اهلاليل، نسخة الكرتونية ، ال

   ـهديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            1407الطبعة الرابعة عرش 
 ـه  املوطأ، تأيلف: مالك بن أنس  1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق:  د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

 ـهاألدب  1425، األصبيح، حتقيق: حممد مصطىف األعظيم ، انلارش: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية، الطبعة: األوىل
 .ه 1418 املفرد، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: دار الصديق للنرش واتلوزيع، الطبعة: الرابعة،

   (3585) الرقم املوحد:

أن املراد من اذلهاب للسوق ال لقصد الرشاء أو 
اجللوس فيه، بل لقصد حتصيل احلسنات املكتسبة 

اء إلقاء السالم. وهذا من حرصه  ريض اهلل -من َجرَّ
ىلع تطبيق سنة إظهار السالم بني وانلاس؛  -عنه

لعلمه بأنها الغنيمة ابلاردة، فلَكِمات يسريات ال 
 .فيها اخلري الكثري تكلف املرء شيئا ،

"Whenever he met someone, he would be the first to 

give the greeting of Salaam." 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-األغر بن يسار املزين  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .توبوا إىل اهلل : أي: ارجعوا إىل اهلل تعاىل واتركوا املعايص واندموا ىلع ما وقع منها •

 .واستغفروه : أي: اطلبوا منه املغفرة •

 :فوائد احلديث
 .مر يقتيض الوجوب، واملخاَطب انلاس اكفة دون استثناءوجوب اتلوبة من لك أحد ألن األ .1

 .اإلخالص يف اتلوبة رشط يف قبوهلا، فمن ترك ذنبا لغري اهلل ال يكون تائبا باتفاق .2

 .اإلكثار من االستغفار واملسارعة إىل اتلوبة .3

-سبحانه-ن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولك -صىل اهلل عليه وسلم-اتلنبيه ىلع أن استغفار انليب  .4
 .وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه، وهو من باب الترشيع لألمة من بعده، إىل غري ذلك من احلكم -تعاىل-، واستشعاره عظم حق اهلل 

يا أيرَها انلَّاُس، تُوُبوا إىل اهللِ واْسَتْغِفُروهُ، فَإينِّ 
تُوُب يف ايلَّو

َ
ةٍ أ   ِم مائَة َمرَّ

O people, seek repentance from Allah and 
seek His forgiveness. Verily, I seek 

repentance one hundred times a day. 

 :احلديث .1431
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن األغر بن يسار املزين 

َها انلَّاُس، »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  يا أيُّ
تُوُب يف ايلَّوِم مائَة تُوُبوا إىل 

َ
اهلِل واْستَْغِفُروُه، َفإينل أ

ةٍ   «.َمرَّ

** 

1431. Hadith: 

Al-Agharr ibn Yasaar al-Muzani, may Allah be pleased 

with him, reported that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "O people, seek 

repentance from Allah and seek His forgiveness. Verily, 

I seek repentance one hundred times a day". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اذلي ُغِفَر هل ما تقدم  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ة واالستغفار، من ذنبه وما تأخر: يأمر انلاس باتلوب

أنه يستغفر  -صىل اهلل عليه وسلم-وَيرب عن نفسه 
اهلل ويتوب إيله يف ايلوم مائة مرة وهو بذلك حيث 

صىل -األمة ىلع هذا العمل الصالح، واستغفار انليب 
ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها  -اهلل عليه وسلم

ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره سبحانه، 
ظم حق اهلل تعاىل وتقصري العبد مهما واستشعاره ع

عمل يف شكر نعمه، وهو من باب الترشيع لألمة من 
 .بعده، إىل غري ذلك من احلكم

** 

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, whose past and future sins 

have been forgiven, commands the Muslims to repent 

to Allah and ask for His forgiveness. He informs about 

himself that he asks Allah for forgiveness and repents 

to Him one hundred times a day. He thus urges all 

Muslims to follow his example and do this righteous 

deed. 
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 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار -م. 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، -
صحيح -ه. 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. الطبعة األوىل -ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .وتبري –مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4809) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يا أيها انلاس، من َعلِم شيئا فَلَْيُقْل به، ومن لم 
َيْعلَم، فَلَْيُقْل: اهلل أعلم، فإن من العلم أن يقول 

 ملا ال َيْعلَم: اهلل أعلم
 

O people! Whoever knows about 
something, let him say it. And whoever 

does not know should say: "Allahu a`lam 
(Allah knows best)." It is a sign of having 

knowledge for the one who does not know 
something to say: "Allahu a`lam". 

 :احلديث .1432
-عن مرسوق، قال: دَخلْنَا ىلع عبد اهلل بن مسعود 

فقال: يا أيها انلاس، من َعِلم شيئا  -ريض اهلل عنه
م َيْعلَم، فَلْيَُقْل: اهلل أعلم، فإن من فَلْيَُقْل به، ومن ل

العلم أن يقول ملا ال َيْعلَم: اهلل أعلم. قال اهلل تعاىل 
: )قل ما أسألكم عليه -صىل اهلل عليه وسلم-نلبيه 

 من أجر وما أنا من املتلكفني(.

** 

1432. Hadith: 

Masrooq reported: "We visited `Abdullah ibn Mas`ood, 

may Allah be pleased with him, and he said to us: ‘O 

people! Whoever knows about something, let him say 

it. And whoever does not know should say: "Allahu 

a`lam (Allah knows best)." It is a sign of having 

knowledge for the one who does not know something 

to say: "Allahu a`lam." Allah said to His Prophet: {Say, 

[O Muhammad], "I do not ask you for the Qur'an any 

payment, and I am not of the pretentious"} [Surat Saad: 

86]". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن احلديث: أن اإلنسان إذا ُسئل عن يشء يعلمه، 
فليبينه للناس وال يكتمه، وأما إذا سئل عن يشء 
ال يعلمه، فليقل: اهلل أعلم وال يتلكف اجلواب. "فإن 

ال َيْعلَم: اهلل أعلم" أي أن من من العلم أن يقول لَِما 
العلم أن يقول اإلنسان ملا ال يعلم : "اهلل أعلم"؛ ألن 
اذلي يقول ال أعلم وهو ال يعلم هو العالم حقيقة هو 
اذلي علم قَْدر نفسه وعلم مزنتله وأنه جاهل فيقول 
ملا ال يعرف اهلل أعلم. وعند مسلم بلفظ: "فإنه أعلم 

لم: اهلل أعلم".  واملعىن: ألحدكم أن يقول ملا ال يع
أنه أحسن لعلمه وأتم وأنفع هل أن يقول ملا ال يعلمه: 

 -ريض اهلل عنه-"اهلل أعلم". ثم استدل ابن مسعود 
: )قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا -تعاىل-بقوهل 

من املتلكفني( أي ال أسألكم ىلع ما جئت به من 
اخلري  الويح أجرا تعطونين إياه وإنما أدلكم ىلع

. )وما أنا من املتلكفني( -عز وجل-وأدعوكم إىل اهلل 
أي من الشاقني عليكم أو القائلني بال علم. 
فاحلاصل: أنه ال جيوز لإلنسان أن يفيت إال حيث 

قد أراد أن  -تعاىل-جازت هل الفتوى، وإن اكن اهلل 
يكون إماًما للناس يفتيهم ويهديهم إىل رصاط 

ن اهلل لم يرد ذلك فلن مستقيم فإنه سيكون وإن اك

** 

If a person is asked about something and he knows the 

answer, he should share his knowledge with the people 

and not conceal it. But if he is asked about something 

and he doesn't know then he should say: "Allahu a`lam 

(Allah knows best)", and not to make up an answer to 

pretend that he knows. It is a sign of having knowledge 

to say: "Allahu a`lam" in areas that one does not have 

knowledge in. The person who does so is the one with 

true knowledge, because he does not overestimate 

himself and his status, and knows that he is ignorant 

concerning that matter, so he refers knowledge of it to 

Allah by saying: "Allahu a`lam". Another narration in 

Sahih Muslim reads: "It is more knowledgeable for one 

of you to say: ‘Allahu a`lam’ about things you do not 

know", meaning: it is better for his knowledge and more 

beneficial for him to say regarding what he does not 

know: "Allahu a`lam". Then Ibn Mas`ood used the 

following verse from the Qur'an to support his 

statement: {Say, [O Muhammad], "I do not ask you for 

the Qur'an any payment, and I am not of the 

pretentious."} [Surat Saad: 86], meaning: I do not ask 

you for reward or wages in return for the revelation that 

I bring to you; rather, my sole intention is to guide you 

to goodness and to invite you to worship Allah. {and I 

am not of the pretentious}, meaning: I am not one of 

those who make matters difficult for you or those 

speaking without knowledge. In brief, it is not 

permissible for a person to issue a Fatwa (religious 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -يض اهلل عنهر-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 عدم اتللكف يف املسائل العلمية، كأن يسأل عن يشء غري واضح هل فيتحمل جوابا هل، وربما أبعد عن احلقيقة يف بيانه. .1
 .ال ينقص من قَْدِر العالم أن جيهل بعض مسائل العلم، ويعلن عدم معرفته بها .2

 .يف عدم اتلَّلَكف مطلًقا -صىل اهلل عليه وسلم-هلل االقتداء برسول ا .3

 املراجع:املصادر و

 ـهرياض الصاحلني، تأيلف : حميي  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه  صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري،  1428 الفحل ، الطبعة: األوىل، ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني

 ـهرشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار 1422حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار، تأيلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول، حتقيق: دار الفالح للبحث     ـه              1426الوطن للنرش، الطبعة: 

 .م 2012 - ـه 1433دولة قطر، الطبعة: األوىل،  -العليم وحتقيق الرتاث، انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
   (8934) الرقم املوحد:

يفيده جترأه يف الفتوى ويكون ذلك وبااًل عليه يف 
 .ادلنيا واآلخرة

ruling) unless he is permitted to do so. If Allah wills for 

him to be an Imam (religious leader) for the people, 

issue religious decisions for them, and guide them to 

the straight path, indeed, he will be so. And if Allah does 

not will that for him, his boldness and daring in issuing 

a Fatwa will not be of benefit to him; rather, it will be a 

test and trial for him in this world and the next life. 

[Mataali‘ al-Anwaar `ala Saheeh al-Aathaar 4/439, 

Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn `Uthaymeen 6/391-

392] 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -اهلل عنهريض -أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
" ؛ ملا يف ذلك من العطف عليه واتلحبب هل. .1  جواز ُمنَاداة الغريب بـ "يا بيَُنَّ
 .يف احلديث بيان ألدب اتلعامل مع األهل، وذلك بالسالم عليهم وعدم إفزاعهم .2

يكن فيه أحد استحب أن يقول : " السالم علينا وىلع عباد الصاحلني، فإن اخلري يستحب إذا دخل اإلنسان بيته أن يسلم ىلع أهله، وإن لم  .3
 .والربكة حتصل هل وألهل بيته

 .أمته؛ ملا يَعود عليهم من اخلري والربكة -صىل اهلل عليه وسلم-إرشاد انليب  .4

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415ي، ادلمام، ، دار ابن اجلوز1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4بن عالن، ط

ه. رشح 1428ام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عص4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
، مؤسسة 14ه.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1426رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

، إذا دخلت لَع أهلك فََسلِّْم، يكن بََرَكًة  يا بَُِنَّ
  عليك ولَع أهل بَيْتِك

O son, when you enter your house, greet 
your family with Salam, for it will be a 
blessing for you and your household. 

 :احلديث .1433
-قال: قال يل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

 إذا دَخلت ىلع أهلك يا بيَُنَّ »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.فََسللْم، يكن بََرَكًة عليك وىلع أهل بَيِْتك

** 

1433. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said to him: "O son, when you enter your 

house, greet your family with Salam, for it will be a 

blessing for you and your household". 

  :درجة احلديث
ضعيف وحسنه الشيخ األبلاين 

يف صحيح الرتغيب والرتهيب ثم 
تراجع الشيخ عن حتسينه 

 .155تراجعات األبلاين  ص

** 

 Hadith Grade: 

أنًسا  -صىل عليه وسلم-ديث: أوىص انليب معىن احل
إذا دخل ىلع أهله أن يُليق عليهم  -ريض اهلل عنه-

َ هل أنه فيه بَركة عليه وىلع أهل بيته  السالم. وَبنيَّ
: ) فإذا دخلتم بيوتا فسلموا ىلع -تعاىل-حتقيقا؛ لقوهل 

أنفسكم حتية من عند اهلل مباركة طيبة (]انلور: 
ن بيته: فإن السنة أن يُسللم ىلع [. فإذا دخل اإلنسا61

من فيه، سواء اكنوا من أهله أو أصحابه أو ما أشبه 
 .ذلك

** 

Explanation of Hadith: The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, advised Anas, may Allah 

be pleased with him, to greet his family with Salam 

upon entering his house. He clarified to him that such 

an act brings about blessings for him and his 

household. This is an implementation of what Allah the 

Almighty said: "But when you enter houses, give 

greetings of peace upon each other - a greeting from 

Allah, blessed and good." [Surat-un-Noor: 61] If 

someone enters his house, it is an act of Sunnah to 

extend Salam to those present in it, whether they 

belong to his family, friends, or the like. 
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الرياض. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ، وآخرون،  -، مكتبة املعارف 5ين، طه. صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلا1407الرسالة، 
 .ه 1395، مرص، 2مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط

   (3562) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يا حكيُم، إن هذا املال َخِِضٌ ُحلٌْو، فمن أخذه 
بَِسخاَوة نفس بُورِك هل فيه، ومن أخذه بإرشاف 

لم ُيَباَرك هل فيه، واكن اكذلي يأكل وال  نفس
 يََشَبع، وايلُد الُعليا خرٌي من ايلد الُسفىل

 

O Hakeem! This money is like a sweet, 
fresh fruit; whoever takes it without 

greediness, he is blessed in it, and whoever 
takes it with greediness, he is not blessed in 

it, and he is like a person who eats but is 
never satisfied; and the giving hand is 

better than the receiving hand. 

 :احلديث .1434
قال: سألت  -ريض اهلل عنه-عن حكيم بن ِحَزام 

فأعطاين، ثم َسأتله  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
حكيُم، إن  يا»فأعطاين، ثم سأتله فأعطاين، ثم قال: 

هذا املال َخرِضٌ ُحلٌْو، فمن أخذه بَِسخاَوة نفس بُورِك 
هل فيه، ومن أخذه بإرشاف نفس لم ُيبَارَك هل فيه، 
واكن اكذلي يأكل وال يََشبَع، وايلُد الُعليا خرٌي من ايلد 

قال حكيم: فقلت: يا رسول اهلل، واذلي « الُسفىل
 أحًدا بَعدك شيئا ح

ُ
ىت أفارق بعثك باحلق ال أْرَزأ

يَدعو حكيما  -ريض اهلل عنه-ادلنيا، فاكن أبو بكر 
يلُعطيه الَعَطاَء، فيأىب أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر 

داعه يلُعطيه فأىب أن يَقبله. فقال: يا  -ريض اهلل عنه-
شهدكم ىلع حكيم أين أْعِرض 

ُ
معرش املسلمني، أ

ء فيَأىب  أن عليه حقه اذلي َقَسَمه اهلل هل يف هذا اليَفْ
 حكيم أحًدا من انلاس بعد انليب 

ْ
-يأخذه. فلم يَْرَزأ

 حىت تُويف. -صىل اهلل عليه وسلم

** 

1434. Hadith: 

Hakeem ibn Hizaam, may Allah be pleased with him, 

reported: "I asked the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, (for some money) 

and he gave me. Then I asked him again, and he gave 

me. Then I asked him again, and he gave me, and then 

he said: 'O Hakeem! This money is like a sweet, fresh 

fruit; whoever takes it without greediness, he is blessed 

in it, and whoever takes it with greediness, he is not 

blessed in it, and he is like a person who eats but is 

never satisfied; and the giving hand is better than the 

receiving hand.'" Hakeem added: "I said: 'O Messenger 

of Allah, by The One Who sent you with the Truth, I 

shall never accept anything from anyone after you until 

I leave this world.'"  Then Abu Bakr, may Allah be 

pleased with him, (during his caliphate) would call 

Hakeem to give him his share from the war booty, and 

he would refuse to take anything. Then ‘Umar, may 

Allah be pleased with him, (during his caliphate) called 

him to give him his share, but he refused. Upon that, 

‘Umar said: "O Muslims! I would like you to bear witness 

that I offer Hakeem his share from this booty that Allah 

entitled him to, and he refuses to take it." Thus, 

Hakeem never took anything from anybody after the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

till he died. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ء معىن احلديث: أن حكيم بن ِحَزام ريض اهلل عنه جا
إىل انليب صىل اهلل عليه يسأهل ماال، فأعطاه، ثم سأهل 
فأعطاه، ثم سأهل فأعطاه ، ثم قال هل يا حكيم: "إن هذا 
املال َخرِضٌ ُحلٌْو" أي: يشء حمبوب َمرُْغوب تَرغبه 
انلفوس وحترص عليه بطبيعتها، كما حتب الفاكهة 
انلرضة، الشهية املنظر، احللوة املذاق.  ثم قال: "فمن 

ه بَِسخاوة نفس" أي: فمن حصل عليه عن طيب أخذ
ِه وَتَطلُّع "بُورِك هل فيه" أي  نفس، وبدون إحلاح ورَشَ

** 

Hadith explanation: Hakeem ibn Hizaam, may Allah be 

pleased with him, went to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, to ask him for some 

money three times, and the Prophet gave him every 

time. Then the Prophet said to him that this money is 

sweet and green; meaning: something loved and 

desired, something that people strive to attain, just as 

one likes ripe fruit that has an appetizing appearance 

and sweet taste.  Then the Prophet said that whoever 

takes it without greediness; meaning: whoever receives 

it with indifference to it, without begging constantly, and 

without greediness for it, Allah will place blessing in this 
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وضع اهلل هل فيه الربكة فينمو ويتاكثر، وإن اكن قليال، 
وُرزق صاحبه القناعة، فأصبح غين انلفس، مرتاح 
القلب، واعش به سعيًدا. "ومن أخذه بإرشاف نفس" 

وتعرضها هل وطمعها فيه "لم ُيبَارَك هل  أي: َتَطلُِّعها إيله
فيه" أي: نزع اهلل منه الربكة، وسلب صاحبه القناعة، 
فأصبح فقري انلفس دائًما ولو أعطي كنوز األرض، 
وجاء يف معناه ما رواه مسلم: "إنما أنا َخاِزن، فمن 
أعطيته عن طيب نفس، فيبارك هل فيه، ومن أعطيته 

ه، اكن اكذلي  يأكل وال يشبع"، كما يف عن مسألة ورَشَ
هذا احلديث، أي اكلَملَُهوف اذلي ال يَشبع من الطعام 
مهما أكل منه.  وإذا اكن هذا حال من يأخذه 
باسترشاف، فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد 
وأبعد، وهلذا قال انليب عليه الصالة والسالم لعمر 
بن اخلطاب: "ما جاءك من هذا املال وأنت غري 

ال سائل فخذه، وما ال فال تتبعه نفسك" ُمرْشٍِف و
يعين ما جاءك بإرشاف نفس وتطلُّع وتََشوٍُف فال 
تأخذه، وما جاءك بسؤال فال تأخذه. "ايلد الُعليا ُخرٌي 
من ايلَِد الُسْفىل" أي: ايلد الُمتََعِفَفة َخري من ايلد 
السائلة؛ ألنها قد تعالت وترفعت بنفسها عن ذل 

رى اليت حطت من قدر السؤال، ىلع عكس األخ
نفسها وكرامتها بما عرضت هل نفسها من املذلة. 
فأقسم حكيم بن حزام ريض اهلل عنه باذلي بعث 
انليب صىل اهلل عليه وسلم باحلق أال يسأل أحدا بعده 
شيئا، فقال: )يا رسول اهلل، واذلي بعثك باحلق ال أرزأ 
أحدا بعدك شيئا حىت أفارق ادلنيا( . فتويف الرسول 

ليه الصالة والسالم، وتوىل اخلالفة أبو بكر ريض ع
اهلل عنه، فاكن يعطيه العطاء فال يقبله، ثم تويف أبو 
بكر، فتوىل عمر فداعه يلعطيه، فأىب، فاستشهد 
انلاس عليه عمر، فقال: اشهدوا أين أعطيه من بيت 
مال املسلمني ولكنه ال يقبله، قال ذلك رىض اهلل عنه 

عمر يوم القيامة بني يدي  ئلال يكون هل حجة ىلع
اهلل، ويلتربأ من عهدته أمام انلاس، ولكن مع ذلك 
أرص حكيم ريض اهلل عنه أال يأخذ منه شيئا حىت 

 .تويف

money and it will grow and increase, even if it is a small 

amount, and the person will be blessed with 

contentment, thereby attaining a rich, self-sufficient 

soul, a relaxed heart, and a happy life. On the contrary, 

whoever takes money with greediness; meaning that 

he aspires to it and desires it; Allah will not put blessing 

in it, he will never be satisfied nor content, and he will 

have an impoverished soul, even if he were given the 

treasures of the earth.  Another Hadith with a similar 

meaning was narrated by Muslim: "The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: 'I am 

only a treasurer, so the one whom I give while he is not 

greedy, he will be blessed in what he is given, and the 

one whom I give because of his constant begging and 

greediness is like the one who eats and is never full.'" 

So if this is the case with one who takes money with 

greediness, then what about the one who constantly 

begs? His situation will be far worse. That is why the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said to ‘Umar ibn al-Khattaab: "Whatever you receive 

from this money (war booty) while you are not aspiring 

to take it nor asking for it, then take it; otherwise, do not 

take it."   The giving hand is better than the receiving 

hand because it has honored itself and raised itself 

above the humiliation of asking. Hakeem swore by 

Allah, Who sent the Prophet with the truth that he would 

not ask anyone for anything after him. So when the 

Prophet passed away and Abu Bakr became the 

Caliph, he used to offer Hakeem money, but Hakeem 

refused to take it. Then Abu Bakr died and ‘Umar 

became the Caliph, and he summoned Hakeem to give 

him his share, but Hakeem again refused. So ‘Umar 

summoned the people to bear witness that Hakeem 

was offered his share from the Public Treasury of the 

Muslims but that he refused to accept it. ‘Umar did that 

so that Hakeem would not have an argument against 

him on the Day of Resurrection (that he deprived him of 

his right) and to free himself from liability to Hakeem 

before the people. Hakeem insisted on refraining from 

taking anything from ‘Umar until he died. 
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  ملواعظ < ذم حب ادلنياالفضائل واآلداب < الرقائق وا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حكيم بن ِحَزام  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سألت : طلبت منه ماال •

 خرض حلو : حمبوب ومستذل ومرغوب فيه •

 .سخاوة : كرم وجود من غري طمع يف اليشء •

  اليشءإرشاف نفس : تطلعها وطمعها يف •

 .بورك فيه : أي: أغناه القليل منه عن الكثري •

 العليا : املعطية •

 .السفىل : السائلة •

 العطاء : ما يستحقه من املغنم •

 . لم يرزأ : لم يأخذ من أحد شيئا •

 اليفء : اخلراج ينال بال قتال •

 :فوائد احلديث
 .هد َسخاوة انلفس وعدم تعلق القلب باملالأخذ املال ومجعه بطرق مرشوعة ال يتعارض مع الزهد يف ادلنيا ؛ ألن الز .1

 .بيان عظيم كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وأنه يعطي عطاء من ال َيىش الفقر أبداً  .2

 .بذل انلصيحة واحلرص ىلع نفع اإلخوان عند تقديم العون؛ ألن انلفس تكون مهيأة لالنتفاع باللكم الطيب .3

 .رابعةجواز تكرار السؤال ثالثا، وجواز املنع يف ال .4

 .اتلعفف عن سؤال انلاس  واتلنفري عنه وال سيما لغري حاجة .5

 .فيه ذم احلرص ىلع املال وكثة السؤال .6

 .سؤال األىلع ليس بَِعار، وأن رد السائل بعد ثالث ليس بمكروه .7

 .أن السائل إذا ألَحَّ بالسؤال ، فال بأس برده وختييبه وموعظته، وأمره باتلعفف وترك احلرص ىلع األخذ .8

 .نه ال يستحق أحد أخذ يشء من بيت املال إال بعد أن يعطيه اإلمام إياه ، وأما قبل قسمة الغنيمة فليس ذلك مستحقا هلأ .9

 .مجع املال من غري حاجة يرض وال ينفع .10

 .جواز السؤال للحاجة .11

 .املعطي خري من اآلخذ .12

 .واجب احلاكم إيصال احلقوق ألصحابها .13

 .-صىل اهلل عليه وسلم-العهد مع اهلل ومع رسول اهلل  والزتامه -ريض اهلل عنه-فضيلة حكيم  .14

 .استحباب االستشهاد ىلع من أىب أخذ حقه .15

 .رضب املثل بما هو معروف تلقريب املعىن إىل نفس السامع .16

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني ، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
 ـهالطبعة  1397: اهلاليل، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل 

مد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  ـهصحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حم 1407الرابعة عرش 
 رياض رشح بريوت – ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422

 ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض   ـه 1426 :الطبعة للنرش، الوطن دار: انلارش العثيمني، صالح بن حممد: تأيلف: الصاحلني
 ـه   1410نلارش: مكتبة دار ابليان ، اعم النرش: ا قاسم، حممد محزة: تأيلف القاري، منار   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق
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 ـهإكمال املعلم بفوائد مسلم،  1392ووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي انل
 .ه 1419تأيلف: عياض بن موىس بن عياض، حتقيق: د/ ييح بن اسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل، 

   (3703) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-سليم عبد اهلل بن برُْسٍ األ اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رشائع اإلسالم : مجع رشيعة بمعىن مرشوعة، أي: مرشواعته من واجب أو مستحب اليت رشعها اهلل لعباده من األحاكم •

 .فباب نتمسك به جامع : ليسهل أداؤها، ولم يرد االكتفاء به عن الفرائض والواجبات •

 .امع : شامل سهل العمل بهج •

 .رطبا : أي: دائم اذلكر •

 .من ذكر اهلل : أي: األلفاظ اليت حثت الرشيعة عليها اكتلهليل واتلكبري •

 :فوائد احلديث
 .فضل املداومة ىلع ذكر اهلل تعاىل .1

 .كثة أنواع العبادات وأبواب اخلري .2

اإلسالم قد كرثت علينا،  يا رسول اهلل إن رشائع
فباٌب نتمسك به جامع؟  قال: ال يزال لسانك 

 -عز وجل-رطبا من ذكر اهلل 
 

O Messenger of Allah! Indeed, the laws of 
Islam are too many for us, so give us 

something comprehensive that we can hold 
on to. He said: Keep your tongue moist with 

the frequent remembrance of Allah, the 
Exalted and Mighty. 

 :احلديث .1435
قال: أىت انليب  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن برس 

رجل، فقال: يا رسول اهلل إن  -صىل اهلل عليه وسلم-
رشائع اإلسالم قد كثت علينا، فباٌب نتمسك به 

عز - ال يزال لسانك َرْطبًا من ذكر اهلل»جامع؟  قال: 
 «.-وجل

** 

1435. Hadith: 

`Abdullah ibn Busr, may Allah be pleased with him, 

reported: "A man came to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and said: 'O 

Messenger of Allah! Indeed, the laws of Islam are too 

many for us, so give us something comprehensive that 

we can hold on to.' He said: 'Keep your tongue moist 

with the frequent remembrance of Allah, the Exalted 

and Mighty" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من الصحابة الكرام طلب يف هذا احلديث أن رجال 
من الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن يدهل ىلع أمر 
سهل جامع شامل خلصال اخلري، فأرشده الرسول صىل 
اهلل عليه وسلم إىل ذكر اهلل، فقال: ال يزال لسانك 
رطبا، أي غضا من ذكر اهلل، تديم تكراره آناء الليل 

فته وانلهار، فاختاره هل صىل اهلل عليه وسلم اذلكر خل
وسهوتله عليه ومضاعفة أجره ومنافعه العظيمة اليت 

 .ال ُتَعد

** 

This Hadith recounts that a man from among the noble 

Companions asked the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, to direct him 

to something easy and comprehensive that would 

include all the aspects of goodness. So the Messenger 

of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

directed him to Dhikr (the remembrance of Allah), 

saying: "Keep your tongue moist," meaning fresh with 

the remembrance of Allah, frequently and continuously, 

throughout the night and day. He, may Allah's peace 

and blessings be upon him, chose Dhikr for him due to 

its easiness, the multiplicity of its reward, and its 

innumerable tremendous benefits. 
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 .من عظيم فضل اهلل تيسري أسباب األجر .3

 .من أبواب الرب واخلريتفاضل العباد يف نصيبهم  .4

 .حب الصحابة للخري وحرصهم ىلع ما يقربهم إىل اهلل .5

 .فضل ذكر اهلل .6

 .كثة ذكر اهلل باللسان تسبيحا وحتميدا وتهليال وتكبريا وغري ذلك مع مواطأة القلب يقوم مقام كثري من نوافل الطااعت .7

 .من ذكر اهلل بلسانه يؤجر .8

 . بإجابة لكي بما يناسبهللسائلني -صىل اهلل عليه وسلم-مرااعته  .9

 املراجع:املصادر و

 - ـه1422 السابعة،: الطبعة بريوت، –جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم، البن رجب احلنبيل، نرش: مؤسسة الرسالة -
الفوائد املستنبطة من -.  ه 1380 األوىل،: الطبعة درية،اإلسكن اثلقافة، نرش دار مطبعة انلووية، حديثًا األربعني رشح يف الربانية اتلحفة-. م2001

األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار -األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  
عبد اهلل بن صالح املحسن، نرش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، ل-الوطن. 
 .م1984ه/1404اثلاثلة، 

   (4716) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب انلوم واالستيقاظ اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
يَْرقُُد : ينام، واهلمزة لالستفهام •

َ
 .أ

َحُدنَا : أي: الواحد منا •
َ
 .أ

 .َوُهَو ُجنٌُب : ذو جنابة، واجلنابة: إنزال املين أو اجلماع •

 .نعم : حرف جواب؛ إلثبات املسؤول عنه •

قُْد : الالم لألمر، واملراد ب •  .ه اإلباحةفَلرَْيْ

 :فوائد احلديث
ا تدعو هل احلاجة -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .1  .ىلع السؤال عمَّ

 .غسل اجلنابة ليس ىلع الفور، وإنما يتضيق عند القيام إىل الصالة .2

 .الكمال أن ال ينام اجلنب حىت يغتسل؛ ألن االكتفاء بالوضوء رخصة .3

 .مرشوعية الوضوء قبل انلوم للجنب، إذا لم يغتسل .4

 .جواز نوم اجلنب قبل الغسل إذا توضأ .5

 .كراهة نوم اجلنب بال غسل وال وضوء .6

يا رسول اهلل، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، 
  إذا توضأ أحدكم فلريقد

O Messenger of Allah! May anyone of us 
sleep while being Junub (sexually impure)? 

He said: Yes, he may sleep if he makes 
ablution. 

 :احلديث .1436
أن عمَر بْن  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن عمر 

يَرقُُد  -ريض اهلل عنه-اخلطاب 
ي
قال: ))يا رسول اهلل، أ

َحُدُكم 
َ
أ أ َحُدنا وهو ُجنُب؟ قال: نعم، ِإَذا تَوَضَّ

َ
أ

 فَلرَيقُد((.

** 

1436. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of 

them, reported: “`Umar ibn al-Khattaab, may Allah be 

pleased with him, said: ‘O Messenger of Allah! May 

anyone of us sleep while being Junub (sexually 

impure)?’ He said: ‘Yes, he may sleep if he makes 

ablution”’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -انليب  -ريض اهلل عنه-سأل عمر بن اخلطاب 
: إن أصابت أحدهم اجلنابة من أول -اهلل عليه وسلم

الليل، بأن جامع امرأته ولو لم يزنل أو احتلم، فهل 
صىل اهلل عليه -ن هلم يرقد أي ينام وهو جنب؟ فأذ

بذلك، ىلع أن َيفف هذا احلدث األكرب   -وسلم
بالوضوء الرشيع؛ وحينئذ ال بأس من انلوم مع 

 .اجلنابة

** 

`Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, 

asked the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, about whether it is permissible for a man to 

sleep in a state of Janaabah (sexual impurity) at the 

earlier part of the night, after having sexual intercourse 

with his wife, even if there is no ejaculation, or having a 

wet dream. The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, declared it permissible, 

provided that this major ritual impurity is lessened with 

ablution. 
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 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426هام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل ه. تنبيه األف1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح 1422دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل  اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص،

 .ه1423مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3021) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

حبة؟ قال: يا رسول اهلل،  َمْن أحقر ِِبُْسن الصر
ْدنَاكَ 

َ
ْدنَاَك أ

َ
  أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أ

O Messenger of Allah, who is the most 
entitled among people to my good 

companionship? He said: "Your mother, 
then your mother, then your mother, then 

your father, and then those who are the 
closest to you (after them)". 

 :احلديث .1437
قال: جاء رجل إىل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فقال: يا رسول اهلل،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
قال: ثم « أمك»َمْن أحقُّ انلاس حِبُسن َصَحابيَِت؟ قال: 

، قال: ثم «أمك»، قال: ثم َمْن؟ قال: «أمك»َمْن ؟ قال: 
متفق عليه. ويف رواية: يا رسول «. أبوك»َمْن؟ قال: 

ْحبَِة؟ قال:  أمك، ثم أمك، »اهلل، َمْن أحقُّ حبُْسِن الصُّ
 «.ثم أمك، ثم أباك، ثم أْدنَاك أْدنَاك

** 

1437. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that a man came to the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and said: "O 

Messenger of Allah, who is the most entitled among 

people to my good companionship?" He said: "Your 

mother." The man said: "Who next?" He said: "Your 

mother." The man asked again: "Who next?" He 

replied: "Your mother." The man further said: "Who 

next?" He said: "Your father." [Narrated by al-Bukhari 

and Muslim] In another narration, the man asked: "O 

Messenger of Allah, who is the most entitled among 

people to my good companionship?" He said: "Your 

mother, then your mother, then your mother, then your 

father, and then those who are the closest to you (after 

them)". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف  هذا احلديث يدل ىلع أن للك من األبوين حقا
املصاحبة احلسنة؛ والعناية اتلامة بشؤونه 
)وصاحبهما يف ادلنيا معروفا (، ولكن حق األم فوق 
حق األب بدرجات، إذ لم يذكر حقه إال بعد أن أكد 
حق األم تمام اتلأكيد، بذكرها ثالث مرات، وإنما 
علت مزنتلها مزنتله مع أنهما رشيكان يف تربية 

خبدمته يف طعامه  الودل هذا بماهل وراعيته؛ وهذه
ورشابه، وبلاسه وفراشه و ... إلخ. ألن األم اعنت يف 
سبيله ما لم يعانه األب، فحملته تسعة أشهر وهنًا ىلع 
وهٍن، وضعفا إىل ضعف؛ ووضعته كرها؛ يكاد 
َيطفها املوت من هول ما تقايس، وكذلك أرضعته 
سنتني، ساهرة ىلع راحته، اعملة ملصلحته وإن 

يل ذلك اآلالم وبذلك نطق الويح: " برحت بها يف سب
ووصينا اإلنسان بوادليه إحسانا محلته أمه كرها 
ووضعته كرها ومحله وفصاهل ثالثون شهرا "، فرتاه 
وىص اإلنسان باإلحسان إىل وادليه؛ ولم يذكر من 

** 

This Hadith indicates that both parents have a right to 

good companionship and utmost care of their affairs. 

Allah says: {Accompany them in [this] world with 

appropriate kindness} [Surat-u-Luqman: 31] However, 

the right of the mother precedes the right of the father 

by far. The father's right was not mentioned except after 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, had emphasized the right of the mother by 

mentioning her three times.  The mother's status is 

greater than the father's status, even though they both 

raise and bring up their children - the father with his 

wealth and care, and the mother with her services such 

as preparing their food, drinks, clothes, beds, etc. In 

fact, the mother suffers in raising her children greater 

than the father. She carries the child in her womb for 

nine months adding more to her pain and weakness; 

she gives birth to the child with hardship and severe 

pain as if she is almost dying; and she breastfeeds the 

child for two years during which she remains awake in 

order for him to relax and spares no effort of his 

betterment regardless of her pains. The Qur'an 

described these experiences saying: {And We have 

enjoined upon man, to his parents, good treatment. His 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادلين اتلصنيف:

 .مالرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها مسل راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أْدنَاك أْدنَاك : األقرب فاألقرب •

 :فوائد احلديث
 .عظيم حق الوادلين .1

 .زيادة الوصية باألم لضعفها وحاجتها .2

 .إكرام ذوي القرابات ليس ىلع درجة واحدة .3

 .احلقوق ووضعها يف مواضعها هو األصل والعدل ترتيب .4

األسباب إال ما تعانيه األم إشارة إىل عظم حقها. ومن 
طعاما حسن املصاحبة لألبوين اإلنفاق عليهما 

ورشابا، ومسكنا وبلاسا؛ وما إىل ذلك من حاجات 
املعيشة، إن اكنا حمتاجني، بل إن اكنا يف عيشة دنيا 
أو وسطى؛ وكنت يف عيشة ناعمة راضية فارفعهما 
إىل درجتك أو زد، فإن ذلك من اإلحسان يف الصحبة.  
واذكر ما صنع يوسف مع أبويه وقد أويت امللك إذ 

أن جاء بهما من ابلدو. ومن  رفعهما ىلع العرش بعد
حسن الصحبة بل مجاع أمورها ما ذكره اهلل بقوهل: " 
وقىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوادلين إحسانا إما 
يبلغن عندك الكرب أحدهما أو الكهما فال تقل هلما 
أف وال تنهرهما وقل هلما قوال كريما. واخفض هلما 

ما ربياين جناح اذلل من الرمحة وقل رب ارمحهما ك
صغريا "  فامنع عنهما لسان ابلذاءة، وجنبهما أنواع 
لن هلما قولك؛ واخفض هلما جناحك؛ وذلل 

َ
األذى. وأ

لطاعتهما نفسك، ورطب لسانك بادلاعء هلما من 
خالص قلبك وقرارة نفسك وقل: "رب ارمحهما كما 
ربياين صغريا"، وال تنس زيادة العناية باألم، عمال 

 .سايرة ملنطق احلديثبإشارة الويح؛ وم

mother carried him with hardship and gave birth to him 

with hardship, and his gestation and weaning [period] 

is thirty months.} [Surat-ul-Ahqaaf: 15] In this verse, 

Allah enjoined man to be dutiful to his parents and 

justified this enjoinment by listing  only the suffering the 

mother endures as a sort of highlighting her great right 

on the children. Good companionship with the parents 

includes providing their food, drink, accommodation, 

clothing, and the other needs of living, particularly when 

they are needy. Moreover, if your parents' standard of 

living is low or adequate and you lead a luxurious and 

comfortable life, then you should raise them to your 

living standard or even higher. Doing this is part of your 

good companionship to the parents. Remember what 

the prophet Yusuf (Joseph) did with his parents; when 

he was granted sovereignty, he raised his parents upon 

the throne after bringing them from the desert. The best 

manifestation of good companionship is what Allah  

said: {And your Lord has decreed that you not worship 

except Him, and to parents, good treatment. Whether 

one or both of them reach old age [while] with you, say 

not to them [so much as], "uff," and do not repel them 

but speak to them a noble word. And lower to them the 

wing of humility out of mercy and say, "My Lord, have 

mercy upon them as they brought me up [when I was] 

small."} [Surat-ul-Israa': 23-24] So, hold back your 

tongue from saying bad words to them and keep them 

far from all things that could harm them. Speak to them 

kindly and be humble and obedient to them. Always 

supplicate to Allah for them sincerely from your heart 

and soul and say: "My Lord, have mercy upon them as 

they brought me up when I was small." Do not forget to 

provide your mother with special and greater care as 

implied by Divine Revelation and stated in this Hadith. 
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 .تقديم األم ىلع األب يف انلفقة .5

 املراجع:املصادر و

األدب  -م. 2003 - ـه1423السعودية، الرياض الطبعة: اثلانية،  -حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -رشح صحيح ابلخارى البن بطال  -
ه. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -ه.  1423بريوت،  -ر املعرفة ، دا4انلبوي ملحمد اخلَْويل، ط

رياض الصاحلني، حتقيق: عصام هادي، وزارة  -ه.  1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط -
رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض،  -ه. 1428، 4ن اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، طاألوقاف والشؤو

صحيح ابلخاري،  -ه. 1423السعودية، الرياض،  -، مكتبة الرشد 2رشح صحيح ابلخارى البن بطال، حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم، ط -ه. 1426
صحيح مسلم،  -ه. 1422، 1مد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، طحتقيق: حم

، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط -حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 
 .ه1407

   (4182) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا رسول اهلل، هل بيق من بر أبوي يشء أبرهما 
به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصالة عليهما، 
 واالستغفار هلما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما

 

"O Messenger of Allah! Is there anything 
good that I can do to my parents after their 
death?" He replied: "Yes. To pray for them, 
to ask Allah to forgive them, to fulfill their 

testament, to maintain the kinship 
relations that are only maintained by them, 

and to honor their friends". 

 :احلديث .1438
قال: بَينَا  -ريض اهلل عنه-عن أيب  أسيد الساعدي 

 -صىل اهلل عليه وسلم- ِعنَْد رَُسوِل اهلل َُنُْن ُجلُوٌس 
إِْذ َجاَءُه رَُجٌل ِمْن بيَِن َسِلَمة، َفَقال: يا رسول اهلل، َهل 
بُرُُّهَما بِِه بَعَد َموتِِهما؟ فقال: 

َ
بََويَّ يَشٌء أ

َ
بيَِقَ ِمْن بِرل أ

اَلُة َعلَيِهما، واالْسِتْغَفاُر لَُهما، وِإْنَفاُذ » َنَعم، الصَّ
َما ِمْن َبْعِدِهَما، وَِصلَُة الرَِّحم الَّيِت اَل تُوَصُل إِالَّ َعهِدهِ 

 «.بِِهَما، وإِكَراُم َصِديِقِهما

** 

1438. Hadith: 

Abu Usayd as-Saa‘idi, may Allah be pleased with him, 

reported: "While we were sitting with the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, a 

man from Banu Salamah came to him and said: 'O 

Messenger of Allah! Is there anything good that I can 

do to my parents after their death?' He replied: 'Yes. To 

pray for them, to ask Allah to forgive them, to fulfill their 

testament, to maintain the kinship relations that are 

only maintained by them, and to honor their friends'''. 

 .ضعيف  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

احلديث يشري إىل أنَّ بر الوادلين ال يقترص عليهما بل 
اهما إىل أصدقائهما، وأحبائهما، وال يتوقف ىلع  يتعدَّ
حياتهما بل إنه يستمر حىت بعد موتهما، وسؤال 

بُرُُّهَما بِِه بَعَد الصحايب: "َهل بيَِقَ مِ 
َ
بََويَّ يَشٌء أ

َ
ْن بِرل أ

َموتِِهما؟" يدل ىلع أنه اكن بارا بوادليه، كما يتضمن 
عليه -استعداده وحبه للخري. وأوجه الرب ما ذكره 

أوال: " الصالة عليهما" يعين ادلاعء   -الصالة والسالم
هلما، فالصالة هنا بمعىن ادلاعء.  اثلاين: "االستغفار 

، وهو أن يستغفر اإلنسان لوادليه، يقول: امهلل هلما"
اغفر يل ولوادلي، وما أشبه ذلك.  وأما اثلالث: "إنفاذ 
عهدهما" يعين إنفاذ وصيتهما. الرابع: الصدقة هلما، 
فإن الصدقة تنفع الوادلين، كذلك أيضا إكرام 
صديقهما، يعين إن اكن هل صديق فأكرمه، فإن هذا 

حم اليت ال صلة لك إال من بره. اخلامس: صلة الر
بهما، يعين صلة األقارب فإن هذا من برهما. فهذه 
مخسة أشياء: الصالة عليهما، واالستغفار هلما، 
وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم اليت 

 .ال صلة لك إال بهما، هذه من بر الوادلين بعد موتهما

** 

This Hadith indicates that honoring one's parents 

requires honoring their friends and loved ones. This 

attitude should continue even after the parents pass 

away. The question of the man from Banu Salamah 

suggests that he was good to his parents while they 

were alive and that he was ready to maintain his 

goodness to them after their death.  The Prophet told 

him what to do: Firstly: pray for them. Secondly: ask 

Allah's forgiveness for them: ''O Allah, forgive me and 

my parents.'' Thirdly: fulfill their will and testament. 

Fourthly: give charity on their behalf to earn Allah's 

reward for them. Also: be kind and generous to their 

friends. Fifthly: maintain good relations with their 

relatives. These acts demonstrate one's goodness to 

their parents after their death. 
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  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادلين اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني منت احلديث:مصدر 

 :معاين املفردات
 .بيَِن َسِلَمة : بطن من األنصار، وليس يف العرب سلمة بكرس الالم غريهم •

ُهَما بِِه : أي ألبُرُّهَما به • بُرُّ
َ
 .يَشٌء أ

اَلُة َعلَيِهما : أي ادلاعء هلما •  .الصَّ

 .واالْسِتْغَفاُر لَُهما : أي وتدعو باملغفرة هلما •

 .َعهِدِهَما : أي إمضاء ذلك من وِصيَّة وصدقة وغري ذلكوإِْنَفاُذ  •

 .وصلة الرحم اليت ال توصل إال بهما، : أي صلة أرحام الوادلين الذلان هما سبب فيها •

 :فوائد احلديث
 .اغتنام فرصة حياة الوادلين برِبلِهَما .1

 ..االستغفار هلما.ادلاعء هلما.بمن بر الوادلين:أ .2

ب.صلة أرحامهما أ.تنفيذ وصيتهما املرشوعة.حياتهما ومماتهما، أما يف حياتهما بالقيام ىلع شئونهما، وأما يف مماتهما: راعية شؤون الوادلين يف .3
 .ج.إكرام صديقهما وأصحابهمااليت هما سبب فيها.

 .احلرص ىلع تربية األوالد تربية صاحلة تعود بانلفع ىلع الوادلين يف احلياة واملمات .4

 .ىلع اخلري وعدم انقطاعه -اهلل عنهمريض -حرص الصحابة  .5

 .ينبيغ تبليغ العلم بعد سماعه أو حضور جملسه .6

 .من جِهل ُحكما ينبيغ أن يسأل أهل اذلكر .7

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع لسان رسوهل  -عز وجل-العبادات مدارها ىلع اتلوقيف، فال تكون إال بما رشع اهلل  .8

 .ادلين وتنفيذ وصيتهمااحلث ىلع صلة األرحام وإكرام أصدقاء الو .9

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، طه. ديلل الفاحلني لطرق ر1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. سلسلة األحاديث 1428القطرية، دار الريان، بريوت،  ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية4ه. رياض الصاحلني، ط1428

ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة 1412، دار املعارف، الرياض، 1الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لألبلاين، ط
إحياء الكتب العربية. عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: العرصية، بريوت. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار 

ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، 1415، دار الكتب العلمية، بريوت، 2تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي، ط
اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد  -نبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط ه. مسند اإلمام أمحد بن ح1426دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .ه1421، مؤسسة الرسالة، 1املحسن الرتيك، ط
   (3027) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يا سعد بن معاذ، اجلنة وربِّ الكعبة إينِّ أجد 
ُحدٍ 

ُ
  رحيها من دوِن أ

O Sa`d ibn Mu`aadh, Paradise, by the Lord 
of the Ka`bah, I smell the fragrance of 

Paradise near Mount Uhud. 

 :احلديث .1439
قال: اغب عيم أنس بن  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

عن قتال بدر، فقال: يا رسول  -ريض اهلل عنه-انلَّرْضِ 
اهلل، ِغبُْت عن أول قتال قاتلت املرشكني، لنئ اهلل 

َينَّ اهلل ما أصن ع. فلما اكن أشهدين قتال املرشكني  لرَُيِ
ُحٍد انَْكَشَف املسلمون، فقال: اللَّهم أْعَتِذُر 

ُ
يوم أ

 إيلك مما  -يعين: أصحابه  -إيلك مما صنع هؤالء 
ُ
وأبرأ

ثم تقدم فاستقبله  -يعين: املرشكني  -صنع هؤالء 
سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، اجلنَّة وربل 

ُحٍد. ق
ُ
ال سعد: فما الكعبة إينل أِجُد رحيها من دوِن أ

استطعت يا رسول اهلل ما صنع! قال أنس: فوجدنا به 
بِْضَعا وثمانني رضبة بالسيف، أو طعنة بُِرْمح، أو 
َرْميَة بسهم، ووجدناه قد قُتل وَمثَّل به املرشكون فما 
ختُه بِبََنانِِه. قال أنس: كنَّا نرى أو َنُظنُّ 

ُ
َعرفه أحٌد إال أ

اهه: }من املؤمنني أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشب
[ 23رجال صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه{ ]األحزاب: 

 إىل آخرها.

** 

1439. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported: "My uncle, Anas ibn an-Nadr, may Allah be 

pleased with him, did not take part in the Battle of Badr. 

So he said: 'O Messenger of Allah, I was absent from 

the first battle you fought against the polytheists. If Allah 

gives me the chance to fight them, no doubt, Allah will 

show how (bravely) I will fight.' So, on the day of (the 

Battle of) Uhud, when the Muslims left their posts and 

were defeated, he said: 'O Allah, I apologize to You for 

what these (my companions) have done and I 

denounce what these (the polytheists) have done.' 

Then he advanced with his sword. He met Sa`d ibn 

Mu`aadh passing in front of him and he said to him: 'O 

Sa`d ibn Mu`aadh, Paradise, by the Lord of the Ka`bah, 

I smell the fragrance of Paradise near Mount Uhud.' 

Sa`d later said: 'O Messenger of Allah, what he did was 

beyond my power.'" Anas said: "We found over eighty 

wounds on his body caused by swords, spears, and 

arrows. He was killed and mutilated by the polytheists 

to the extent that no one was able to recognize him, 

except his sister from his fingertips. We believe that the 

Qur’anic verse: {Among the believers are men true to 

what they promised Allah. Among them is he who has 

fulfilled his vow [to the death], and among them is he 

who awaits [his chance]. And they did not alter [the 

terms of their commitment] by any alteration} [Surat-ul-

Ahzaab: 23] refers to him and the likes of him". 

 .صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

لم  -عمه-حييك أنس بن مالك أن أنس بن انلَّرْضِ 
يف بدر،  -صىل اهلل عليه وسلم-يكن مع الرسول 

صىل اهلل -وذلك ألن غزوة بدر خرج إيلها انليب 
يريد ِعري وهو ال يريد القتال، وإنما  -عليه وسلم

قريش وليس معه إال ثالثمائة وبضعة عرش رجاًل، 
معهم سبعون بعريا وفرسان يتعاقبون عليها، قال أنس 

يبني هل أنه  -عليه الصالة والسالم-بن انلرض للنيب 
لم يكن معه يف أول قتال قاتل فيه املرشكني، وقال: 
"لنئ أدركت قتااًل لرُيينَّ اهلل ما أصنع". فلما اكنت 

أحد، ويه بعد غزوة بدر بسنة وشهر، خرج غزوة 

** 

Anas ibn Maalik recounts that his paternal uncle, Anas 

ibn an-Nadr, was not with the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, at the Battle 

of Badr, because the Prophet did not set out with the 

intention to fight; he had wanted to target the Quraysh 

trade caravan. There were only three hundred-odd men 

with him, with seventy camels and horses that they took 

turns riding. Many of the Companions remained behind, 

because no one was called to battle and only a very 

small number of men set out with the Prophet. Anas ibn 

An-Nadr said to the Prophet that he had not witnessed 

the Battle of Badr with him in his first fight against the 

polytheists, and that: "If Allah gives me a chance to fight 

them, no doubt, Allah will show how (bravely) I will 
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، -صىل اهلل عليه وسلم-انلاس وقاتلوا مع انليب 
وصارت ادلائرة يف أول انلهار للمسلمني، ولكن ترك 

صىل اهلل عليه -الرماة منازهلم اليت أنزهلم انليب 
فيها حال لقاء العدو ونهاهم عن اتلحول  -وسلم

نزل بعض عنها ، فلما انكرس املرشكون وانهزموا 
أوئلك القوم عن تلك املنازل ، فهجم فرسان 
املرشكني ىلع املسلمني من تلك انلاحية ، واختلطوا 
بهم، انكشف املسلمون وفرَّ من فرَّ منهم، إال أن 

تقدم إىل جهة الكفار وقال:  -ريض اهلل عنه-أنسا 
)امهلل إين أعتذر إيلك مما صنع هؤالء( يعين أصحابه 

أ إيلك مما صنع هؤالء(، يعين اذلين فروا ، )وأبر
املرشكني من قتال انليب ومن معه من املؤمنني.  

استقبله سعد بن  -ريض اهلل عنه-وعندما تقدم 
معاذ، فسأهل إىل أين؟ قال: يا سعد، إين ألجد ريح اجلنة 
دون أحد، وهذا وجدان حقييق، ليس ختيال أو 
توهما، ولكن من كرامة اهلل هلذا الرجل شم راحئة 

من أجل أن  -ريض اهلل عنه-نة قبل أن يستشهد اجل
يقدم وال حيجم، فتقدم فقاتل ، حىت قتل ريض اهلل 

: فما استطعت يا -ريض اهلل عنه-عنه. قال سعد 
بذل  -ريض اهلل عنه-رسول اهلل ما صنع! أي: أنه 

جمهودا ال أقدر ىلع مثله.  ووجد فيه بضع وثمانون، 
سهم، حىت إنه قد ما بني رضبة بسيف، أو برمح، أو ب

تمزق جدله، فلم يعرفه أحد إال أخته، لم تعرفه إال 
ببنانه أي إصبعه ـ ريض اهلل عنه.    فاكن املسلمون 
يرون أن اهلل قد أنزل فيه ويف أشباهه هذه اآلية: )من 
املؤمنني رجال صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه فمنهم من 
قىض ُنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال( 

ريض اهلل -(، وال شك أن هذا وأمثاهل 23األحزاب: )
يدخلون دخوال أويلا يف هذه اآلية، فإنهم  -عنهم

ريض -صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه، حيث قال أنس 
: واهلل لرُيينَّ اهلل ما أصنع، ففعل، فصنع -اهلل عنه

صنعا ال يصنعه أحد إال من َمنَّ اهلل عليه بمثله حىت 
 .استشهد

fight." When the Battle of Uhud took place, one year 

and one month after the Battle of Badr, the Muslims 

marched out to fight with the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him. The Muslims were 

in the winning position at the beginning of the battle, 

however, later on, when the polytheists were retreating 

and showing defeat, some of the archers left their 

assigned posts that the Prophet had ordered them not 

to leave without receiving the command to do so. As a 

result, the Muslim army was vulnerably exposed and 

the polytheists attacked them from behind. Some 

Muslims fled while others remained and fought.  Anas 

ibn An-Nadr, may Allah be pleased with him, advanced 

towards the polytheists, saying: "O Allah, I apologize to 

You for what these have done", meaning his 

companions who had fled, "and I denounce what these 

have done", meaning the polytheists who had fought 

the Prophet and his Companions. As he advanced, he 

passed Sa`d ibn Mu`aadh who asked him: "Where are 

you going?" Anas said: "O Sa`d, I really smell the 

fragrance of Paradise near Mount Uhud." He literally 

smelt the fragrance of Paradise; he was not imagining 

it. This was part of Allah's favor upon that man, who 

smelled the fragrance of Paradise before he was 

martyred and this motivated him to go forward not to 

retreat like others, until he was eventually killed. Sa`d 

later said: "O Messenger of Allah, what he did was 

beyond my power", meaning that he exerted an effort 

in fighting that Sa`d was not capable of. Over eighty 

wounds were found on his body, caused by the blows 

of swords, spears, and arrows, to the extent that his 

skin was severely disfigured and no one was able to 

identify him, except his sister, who recognized him from 

his fingertips or his fingers. The Muslims believed that 

Allah revealed the following verse about Anas ibn an-

Nadr and those like him: {Among the believers are men 

true to what they promised Allah. Among them is he 

who has fulfilled his vow [to the death], and among 

them is he who awaits [his chance]. And they did not 

alter [the terms of their commitment] by any alteration} 

[Surat-ul-Ahzaab: 23] There is no doubt that Anas ibn 

an-Nadr and those like him, may Allah be pleased with 

them all, are primarily intended by this verse, because 

they indeed were truthful regarding their covenant with 

Allah. Anas ibn an-Nadr, may Allah be pleased with 

him, had said: "If Allah gives me a chance to fight them, 

no doubt, Allah will see how (bravely) I will fight." He, 

indeed, did that. He fought like no one else could, 
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 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:
  عليه وسلم السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قتال بدر : أي: غزوة بدر •

 .لريين اهلل : أي: يلظهرن عميل هلل فرياه كما أنه علمه من قبل، ويظهره للناس أيًضا، وهذا من باب الفأل وتمين اخلري •

 .انكشف املسلمون : تركوا أماكنهم وانهزموا •

 يوم أحد : غزوة أحد •

 .أحد : جيل قريب من املدينة •

 رحيها : راحئتها •

 أبرأ : أختىل وأختلص •

 .بضعا : ما بني اثلالثة والعرشة •

 مثل به : نكل به: ِبدع أنفه أو قطع أذنه ، أو غريهما من األعضاء •

 .بنانه : أطراف األصابع •

 .: هو املثلأشباهه : الشبه  •

 :فوائد احلديث
 .جواز الوعد احلسن، وإلزام انلفس بما هو خري .1

 .صدق أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف طلب الشهادة وتشوقهم إىل اجلنة .2

 .استحباب بذل انلفس يف اجلهاد يف سبيل اهلل وإشهاد اهلل ىلع ذلك .3

 .شدة يقني أنس بن انلرض وكمال إيمانه .4

ملقبل ىلع اهلل احلريص ىلع بلوغ منازل الشهداء ، قد يشم راحئة اجلنة ؛ فيكون أدَع ملواصلة اجلهاد ، وهذا تثبيت من اهلل املجاهد الصادق ا .5
 .لعباده املخلصني

 .جواز احلكم بالقرائن، وهذا جتده يف تعرف أخت أنس بن انلرض عليه ببنانه .6

 . فضيلة أنس بن انلرض ـ ريض اهلل عنه ـ .7

 يف اجلهاد جواز األخذ بالشدة .8

 املراجع:املصادر و

، دار ابن كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل. بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل
أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة  اجلوزي. نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد

م. رشح رياض الصاحلني، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن للنرش، طبع اعم 1987 ـه 1407م الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397األوىل: 
اسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش ه. ديلل الفاحلني، حممد بن عالن، دار الكتاب العريب. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ي1426

ه. 1422م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل،  2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، دمشق 
 .بريوت -د عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤا

   (3855) الرقم املوحد:

except those whom Allah favored with what He favored 

him with until he achieved martyrdom. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة اتلصنيف:

 .الرتمذي وأمحد رواه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو الفضل العباس بن عبد املطلب  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أسأهل : أطلبه •

 .العافية : مصدر يدل ىلع حمو اذلنوب والسالمة من اآلفات والعيوب •

 :فوائد احلديث
 .ا واعفاك من لك رش من رش األبدان والقلوب واألهواء وغريها فأنت يف خريالعافية يه السالمة من لك رش وإذا وفقك اهلل هل .1

 .ادلاعء بالعافية أفضل ادلاعء .2

 .طلوبإرشاد إىل أنه ينبيغ للك أحد سؤال العافية يف ادلنيا بالسالمة من األسقام واملحن واآلالم، ويف اآلخرة بالعفو عن اذلنوب وإنالة امل .3

 .ىلع االسزتادة من العلم واخلري -همرضوان اهلل علي-حرص الصحابة  .4

يا عباس، يا عم رسول اهلل، سلوا اهلل العافية يف 
  اِلنيا واآلخرة

O ‘Abbaas, O uncle of the Messenger of 
Allah, ask Allah for safety in this life and 

the hereafter. 

 :احلديث .1440
ريض اهلل - الفضل العباس بن عبد املطلب عن أيب

قال: قلُت: يا رسول اهلل َعللْميِن شيئا أسأهل اهلل  -عنه
فمكثُت أياما،ً ثم « َسلُوا اهلَل َالعافية»، قال: -تعاىل-

-ِجئُْت فقلُت: يا رسول اهلل علمين شيئا أسأهل اهلل 
 يا عباس، يا َعم رسول اهلل، َسلُوا اهلل»، قال يل: -تعاىل

 «.العافية يف ادلنيا واآلخرة

** 

1440. Hadith: 

Abu Al-Fadl ibn Al-`Abbaas ibn `Abdul-Mattalib, may 

Allah be pleased with him, reported that he said: "O 

Messenger of Allah, teach me something that I may ask 

Allah the Almighty for." He replied: "Ask Allah for 

safety." After some days, I went to him and said: "O 

Messenger of Allah, teach me something that I may ask 

Allah the Almighty for." He said to me: "O `Abbaas, O 

uncle of the Messenger of Allah, ask Allah for safety in 

this life and the hereafter". 

 .صحيح لغريه  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic by virtue of 

corroborating evidence. 
Hadith Grade: 

-صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث من جوامع لكمه 
أن يعلمه  -ريض اهلل عنه-، فقد سأهل عمه العباس 

ديدة داعًء، فعلمه داعًء هو عبارة عن مجلة قصرية، ش
اإلجياز عميقة ادلاللة، استوعبت خري ادلنيا واآلخرة، 
وتنكري لفظ )شيئاً( للتعظيم؛ ألنه يريد شيئاً يسرياً 
قويلاً يسأل اهلل به ليس به لكفة مع عظم األجر فقال: 

، وعدم تقييد العافية بيشء جيعلها «سلوا اهلل العافية»
اعفية اعمة تستلزم السالمة من لك رش دينوي 

 .يوأخرو

** 

This is one of the Hadiths that represent the succinct 

speech of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him. The Prophet's uncle Al-

`Abbaas, may Allah be pleased with him, asked the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

to teach him a supplication. This supplication came in a 

very concise statement, yet with profound indication, 

and encompassed the entire goodness of this life and 

the hereafter. Al-`Abbaas' statement indicates he 

needs a simple verbal supplication that brings him a 

great reward. So, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: “Ask Allah for safety.” The 

use of the word safety, without restricting it to a certain 

kind of safety, indicates that it is general safety from 

each and every evil in this life and in the hereafter. 
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 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
اعدل مرشد، وآخرون،  -ن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط م. مسند اإلمام أمحد ب1975 - ـه 1395مرص، الطبعة: اثلانية،  -مصطىف ابلايب احلليب 

م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف  2001 - ـه 1421إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد 1407ؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرشاخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، م

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. السلسلة 1430-1بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل 1ز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، طالصحيحة املجدلات الاكملة، املؤلف: حممد نارص ادلين األبلاين. تطري

،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط 1423آل محد، دار العاصمة، الرياض، 
ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، 1426ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض،  ه. رشح رياض الصاحلني،  للشيخ 1425دار املعرفة، بريوت، 

 .تأيلف حممد يلع بن حممد عالن
   (2932) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

رَك لَع كْن من  ُدل
َ
يا عبد اهلل بن قيس، أال أ

  كنوز اجلنة؟ ال حول وال قوة إال باهلل

“O `Abdullah ibn Qays, shall I not guide you 
to one of the treasures of Paradise? (It is to 

say:) ‘La hawla wa la quwwata illa billah’ 
(‘There is no might or power, except with 
Allah’).” The narration of An-Nasaa’i had 
the following addition: “…and there is no 

escape from Allah, except to Him”. 

 :احلديث .1441
قال: قال يل  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

يا عبد اهلل بن »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ُدلَُّك ىلع كزن من كنوز اجلنة؟ ال حول وال 

َ
قيس، أال أ

 من اهلل إال »زاد النسايئ: «. قوة إال باهلل
َ
وال َملَْجأ

 «.إيله

** 

1441. Hadith: 

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, said to me: ‘O ̀ Abdullah ibn 

Qays, shall I not guide you to one of the treasures of 

Paradise? (It is to say:) “La hawla wa la quwwata illa 

billah” (“There is no might or power, except with Allah”).’ 

The narration of An-Nasaa’i had the following addition: 

‘…and there is no escape from Allah, except to Him”’. 

  :درجة احلديث
صحيح والزيادة اليت عند 

النسايئ: منكرة واملنكر هو: 
احلديث اذلي خالف فيه الراوي 

 .الضعيف سائر الرواة اثلقات

** 

 Hadith Grade: 

أبا موىس إىل كزن  -صىل اهلل عليه وسلم-أرشد انليب 
إىل وقت عظيم من كنوز اجلنة جيمع ويدخر هل 

يكون العبد أحوج ما يكون ملثل هذه الكنوز 
واألموال، فقال هل )الحول وال قوة إال باهلل( هذه 
اللكمة مثل الكزن اذلي يكون من أنفس أموال 
العباد، فيه هلا ثواب عظيم وكثري، وهذا اثلواب 
الكبري مدخٌر يوم القيامة عند اهلل لعباده، والرس يف 

للكمة ألنها تتضمن استسالم هذا األجر الكبري هلذه ا
وتفويض العبد أمره إىل اهلل، وأن العبد ال يملك شيئا 
من األمر، فهو يتربأ من لك حول ومن لك قوة، ومن 
أي استطاعة هل، إال أن يكون املعني هو اهلل جل 
وعال، وإذا أرادك اهلل بيشء فال أحد ينقذك من اهلل 

نه جل وعال، ألنه ال ملجأ وال مهرب منه سبحا
وتعاىل إال إيله، فاتلحصن إنما يكون برضاه سبحانه 

 .وتعاىل

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, guided Abu Musa to a great treasure from among 

the treasures of Paradise that would be saved for him 

to benefit him in the Hereafter, when everyone will be 

in the direst need of such treasures and saving. He told 

him that the treasure was the following words: “La 

hawla wala quwwata illa billah” (“There is no might or 

power, except with Allah”). These words are a treasure, 

in the same way a person’s most precious property is, 

because saying them merits a great and abundant 

reward. This reward will be saved by Allah for His 

slaves to benefit from it on the Day of Judgment. The 

secret behind such a great reward being given for these 

words is because they imply the person’s submission 

to Allah and resigning of his affairs to Him. They state 

that the person does not have any control over matters 

and therefore declares that he has no might or power 

or any ability, except when his supporter is Allah, the 

Exalted. If Allah wills that something will befall you, no 

one can save you from it, because there is no escape 

or shelter from the will of Allah, the Exalted, except 

through Him. Granting a person His shelter and 

protection is only possible when He so wills. 
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 .متفق عليه، والزيادة للنسايئ راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اّللَّ بن قيس األشعري  أبو ُموىَس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َخر، ومجُعُه ُكنوز •  . كزن : الكزن: هو ما يدفن من األموال واألمتعة، واملقصود به يف احلديث هو املال املدَّ

 .ملجأ : امللجأ هو ماكن اللجوء واالعتصام، وجلأ: أي الذ وهرب •

 :ئد احلديثفوا
 .ينبيغ للمتلكم أن يأيت بما ينبه به املخاطب يلنتبه ملا سيُقال .1

 ."حيث خصه انليب بهذا اتلنبيه اللطيف املحبوب "يا عبداهلل بن قيس -ريض اهلل عنه-فضيلة أيب موىس األشعري  .2

 .أن للجنة كنوزاً غري هذه اللكمة، لقوهل: من كنوز ومن للتبعيض .3

 .ثار منه ألجره الكبرياستحباب هذا اذلكر واإلك .4

 .أن للعبد إرادة وقدرة حقيقيتني، وفعاًل حقيقياً يفعل به ما يشاء، لكنها إرادة ومشيئة ال خترج عن إرادة اهلل ومشيئته .5

 املراجع:املصادر و

فؤاد عبد ابلايق، ط دار  صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. صحيح مسلم، حتقيق حممد
إحياء الرتاث العريب، بريوت سنن النسايئ الكربى، حتقيق حسن عبد املنعم شليب، طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت. سلسلة األحاديث الضعيفة 

اين، ط دار املعارف، الرياض.  واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األشقودري األبل
رشح بلوغ  توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، طبعة مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف

فقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، طبعة دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام ب
. سبل السالم بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، طبعة املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل

 .برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، طبعة دار احلديث
   (5521) رقم املوحد:ال
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .حجر : بفتح احلاء, أي يف تربيته وحتت راعيته وحضانته •

 .تطيش يف الصحفة : أحركها وأمدها إىل جوانب القصعة ألتلقط الطعام, وال أقترص ىلع موضع واحد •

 .إىل سن ابللوغ غالم : هو الصيب من الوالدة •

  يا غالم، سم اهلل، ولك بيمينك، ولك مما يليك
O boy! Mention Allah's name (say 

"Bismillah"), eat with your right hand, and 
eat from what is nearer to you. 

 :احلديث .1442
عن عمر بن أيب سلمة قال: كنُت ُغالما يف َحْجِر 

، واكنْت يَِدي -وسلمصىل اهلل عليه -رسول اهلل 
ْحَفة، فقاَل يِل رسول اهلل  صىل اهلل -تَِطيُش يف الصَّ

يا ُغالُم، سمل اهلَل، ولُكْ بِيَِميِنك، ولُكْ »: -عليه وسلم
ا يَِليَك   فما َزالَْت تِلك ِطْعَميِت َبْعُد.« ممَّ

** 

1442. Hadith: 

`Umar ibn Abi Salamah, may Allah be pleased with him, 

reported: "I was a young boy under the care of the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, and my hand used to wander all over the 

platter (of food). The Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, said to me: 'O boy! 

Mention Allah's name (say "Bismillah"), eat with your 

right hand, and eat from what is nearer to you.' Since 

then, I have been eating that way". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ابَن زوجة  -ريض اهلل عنهما-اكن عمر بن أيب سلمة 
ريض اهلل -أم سلمة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
, واكن يف تربيته وحتت راعيته, وقد ذكر من -عنها

أثناء األكل حيرك يديه حاهل يف هذا احلديث أنه اكن 
-يف جوانب القصعة يللتقط الطعام, فعلَّمه انليب 

يف هذا احلديث ثالثة آداب من  -صىل اهلل عليه وسلم
آداب األكل: أوهلا: قول "بسم اهلل" يف بداية األكل. 
وثانيها: األكل بايلمني. وثاثلها: األكل مما يليه؛ ألن 

علماء: أكله من موضع يد صاحبه سوء أدب, قال ال
إال أن يكون الطعام أنوااًع مثل أن يكون فيه قرع 
وباذجنان وحلم وغريه, فال بأس أن تتخطى يدك إىل 
هذا انلوع أو ذاك, وكذلك لو اكن اإلنسان يأكل 
وحيًدا فال حرج أن يأكل من الطرف اآلخر ألنه ال 

 .يؤذي أحًدا يف ذلك

** 

`Umar ibn Abi Salamah, may Allah be pleased with both 

of them, was a stepson of the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, and lived under his 

care. In this Hadith, `Umar, may Allah be pleased with 

him, mentioned that he used to move his hands all over 

the bowl to pick food from here and there. Therefore, 

the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, taught him the following three 

rules of the eating etiquette:  1. Saying Bismillah (in the 

name of Allah) before starting to eat.  2. Eating with the 

right hand.  3. Eating from what is nearer to him, 

because it is impolite to extend his hand and eat from 

the same place in front of those seated next to him.  

However, scholars elaborated that this rule only applies 

when there is one type of food being eaten in company. 

Therefore, if there are many types of food like pumpkin, 

eggplant, and meat, then there is nothing wrong if one 

stretches his hand to get different types of food. 

Likewise, if one is eating alone, it is permissible to pick 

food from the other side, because he will bother none 

in this case. 
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 .سم اهلل : قل: "بسم اهلل" عند بدء األكل •

 .يليك : من اجلانب اذلي يقرب منك من الطعام •

 .تلك طعميت : صفة أكيل وطريقيت فيه •

 :فوائد احلديث
 .من آداب األكل التسمية يف أوهل .1

قال: "ال يأكل أحدكم بشماهل، وال يرشب  - عليه وسلمصىل اهلل-وجوب األكل بايلمني، وحتريم األكل بالشمال، إالَّ من عذر؛ ألنَّ انلَّيبَّ  .2
مة، ومن تشبَّه بقوٍم فهو منهم  .بشماهل، فإنَّ الشيطان يأكل بشماهل، ويرشب بشماهل"؛ ومتابعة الشيطان حمرَّ

 .استحباب تعليم اجلاهل من كبار وصبيان، السيَّما من حتت كفالة اإلنسان .3

 .ال مما يليه, وأن ال يتعداه إىل اجلوانب األخرىمن آداب الطعام أن ال يأكل اإلنسان إ .4

 ., وذلك مستفاد من قول عمر: فما زالت تلك طعميت بعد-صىل اهلل عليه وسلم-الزتام الصحابة بما أدَّبهم به انليب  .5

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم  1422ق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طو
بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث  -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: 1392بريوت، الطبعة: اثلانية،  -العريب 
مة الطبعة: اخلاِمَسة،  م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة:  2003 - ـه 1423مكة املكري

م إرساء م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح ب 2006 _ه  1427األوىل، 
ُ
لوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1بنت عرفة، ط
 ـه بلوغ املرام  1426رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:   ـهرشح 1431 ـهـ  1427الطبعة : األوىل ، 

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
   (58120) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

186 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  - اهلل عنهماريض-أسامة بن زيد بن حارثة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

ما لك؟ ألم تك تأمر باملعروف وتنَه يا فالن، 
عن املنكر؟ فيقول: بىل، كنت آمر باملعروف وال 

 آتيه، وأنَه عن املنكر وآتيه
 

"So-and-so, what is the matter with you? 
Did you not use to command us to do right 
and forbid us from doing wrong?" He will 

say: "Yes, I commanded you to do right but 
I did not do it myself, and I forbade you 

from doing wrong but I used to do it 
myself". 

 :احلديث .1443
 -ريض اهلل عنهما-عن أسامة بن زيد بن حارثة 

يُؤىَت بِالرَُّجل يَوَم الِقَياَمة َفيُلََْق يف انلَّار، »مرفواًع: 
ْقتَاب َبْطِنه فَ 

َ
يُدوُر بَِها َكَما يَُدوُر احِلَماُر يِف َفتَنَْدِلُق أ

هُل انلَّاِر، َفيَُقولُون: يَا ُفاَلُن، َما 
َ
ََح، َفَيْجتَِمع إِيَله أ الرَّ

لَم تَُك تَأُمُر بِالَمعُروف َوَتنىَْه َعن الُمنَْكر؟ 
َ
لََك؟ أ

نىَه َعن 
َ
فيقول: بىََل، ُكنُت آُمُر بِالَمعُروف َواَل آِتيِه، َوأ

 «.ِتيهِ الُمنَكر َوآ

** 

1443. Hadith: 

Usāmah ibn Zayd ibn Ḥārithah, may Allah be pleased 

with them, both reported that the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said: "A 

man will be brought on the Day of Resurrection and 

thrown into the fire, and his intestines will slip out and 

he will go around by them like a donkey goes around a 

millstone. The dwellers of Hell will gather around him 

and say, 'So-and-so, what is the matter with you? Did 

you not use to command us to do right and forbid us 

from doing wrong?" He will reply: "Yes, I commanded 

you to do right but I did not do it myself, and I forbade 

you from doing wrong but I did it myself". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

هذا احلديث فيه اتلحذير الشديد من الرجل اذلي 
يأمر باملعروف وال يأتيه، وينىه عن املنكر ويأتيه، 
والعياذ باهلل.  تأيت املالئكة برجل يوم القيامة فيلَق 

يدخلها برفق، ولكنه يلَق فيها كما يف انلار إلقاء، ال 
يلَق احلجر يف ابلحر، فتخرج أمعاؤه من بطنه من 
شدة اإللقاء، فيدور بأمعائه  كما يدور احلمار يف 
الطاحون، فيجتمع إيله أهل انلار، فيقولون هل: ما لك؟ 
أي يشء جاء بك إىل هنا، وأنت تأمر باملعروف وتنىه 

ا ىلع نف سه: كنت آمر عن املنكر؟ فيقول ُمِقرًّ
باملعروف وال أفعله، وأنىه عن املنكر وأفعله، 
فالواجب ىلع املرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها باملعروف 
وينهاها عن املنكر؛ ألن أعظم انلاس حقا عليك 

 .نفسك -صىل اهلل عليه وسلم-بعد رسول اهلل 

** 

This Hadith contains a stern warning to anyone who 

commands others to do good but does not do so 

himself, and who forbids evil but commits it himself – 

Allah forbid. The angels will bring a man on the Day of 

Resurrection. He will be thrown into the fire and will not 

enter it gently, but will be thrown into it as a stone being 

thrown into the sea. Then, his intestines will spill out of 

his stomach from the force of throwing. He will go 

around with his intestines as a donkey goes around a 

mill. Then, the inhabitants of Hell will gather around him 

saying, what's the matter with you? what brought you 

here? you used to command good and forbid evil. He 

will confess, saying: "I commanded good and did not do 

it; and I forbade evil and did it." So, one must start by 

himself application of enjoining good and forbidding 

evil, because you owe yourself the most right after the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him. 
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 :معاين املفردات
 .َتنَْدِلُق : خترج •

ْقتَاب : األمعاء، واحدها قتب •
َ
 .أ

ََح : حجر الطاحون •  .الرَّ

 .َوآِتيِه : أفعله •

 :فوائد احلديث
 .خالفةتشديد العقوبة ىلع من َيالف قوهل عمله؛ لعصيانه مع العلم املقتيض للخشية واملباعدة عن امل .1

 .وصف انلار ووصف املعذبني فيها -صىل اهلل عليه وسلم-من الُمَغيبات اليت أخرب عنها انليب  .2

 .فعل املعروف وترك املنكر مانعان من دخول انلار .3

 .انلاس يوم القيامة يعرف بعضهم بعضا، ويصارح بعضهم بعضا، بعد كشف السرت وظهور الغيب .4

عذاب يشدد ىلع العالم إذا عىص أعظم من غريه، كما يضاعف هل األجر إذا عمل بعلمه، ولكن ال وعيد شديد ملن خالف قوهل فعله، وأن ال .5
 .يسقط عن العايص فرض األمر باملعروف وانليه عن املنكر مع عزمه ىلع االمتثال، واألول املراد به من ليس دليه عزم ىلع ترك املعايص

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد -
كنوز رياض الصاحلني،  -ه. 1417مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1430كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  حلمد بن نارص العمار، دار
ه. نزهة املتقني 1423تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل،  -ه. 1426

 .ه1407احلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، رشح رياض الص
   (3345) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يا معْش األنصار، ألم أجدكم ُضالَّالً فهداكم 
لََّفُكُم اهلل يب؟ واََعلًَة 

َ
اهلل يب؟ وكنتم متفرقني فَأ

 فأغناكم اهلل يب؟
 

O people of the Ansaar, did I not find you in 
a state of misguidance then Allah guided 

you aright through me? Were you not 
divided then Allah brought you together 
through me? Were you not in a state of 
poverty then Allah made you wealthy 

through me? 

 :احلديث .1444
ملا أَفاء اهلل ىلع »م قال: عن عبد اهلل بن زيد بن اعص

؛ قََسم يف انلاس، ويف الُمَؤلََّفِة قلوبهم،  رسوهل يوم ُحنَنْيٍ
ولم يعِط األنصار شيئا. فكأنهم وجدوا يف أنفسهم؛ إذ 
لم يُِصبُْهْم ما أصاب انلاس.  فخطبهم؛ فقال: يا معرش 
األنصار، ألم أجدكم ُضالَّاًل فهداكم اهلل يب؟ 

لَّ 
َ
َفُكُم اهلل يب؟ واََعلًَة فأغناكم اهلل وكنتم متفرقني فَأ

. قال: ما  يب؟ لكما قال شيئًا؛ قالوا: اهلُل ورسوهُل أَمنُّ
 . يمنعكم أن جتيبوا رسول اهلل؟ قالوا: اهلل ورسوهل أَمنُّ
اَل تَرَْضْوَن أن 

َ
قال: لو ِشئْتُْم لقلتم: جئتنا كذا وكذا. أ

 يذهب انلاس بالشاة وابلعري، وتذهبون برسول اهلل
 من األنصار، 

ً
إىل رَحاِلُكم؟ لوال اهلجرة لكنت اْمَرأ

ولو سلك انلاس واديًا أو ِشْعبًا، لََسلَْكُت وادي 
األنصار وَِشْعبََها. األنصار ِشَعاٌر، وانلاس ِدثَاٌر، إنكم 
ثََرًة ، فاصربوا حىت تلقوين ىلع 

َ
ستلقون بعدي أ

 «.احلوض

** 

1444. Hadith: 

‘Abdullah ibn Zayd ibn ‘Aasim, may Allah be pleased 

with him, reported: "When Allah gave war booty to His 

Messenger, may Allah's peace and blessings be upon 

him, on the Day of Hunayn, he distributed the booty 

among the people, and among those whose hearts had 

been recently reconciled to Islam. He did not give 

anything to the Ansaar. It seemed that they (the 

Ansaar) felt uneasy that they did not receive a share 

like the others. Upon this, the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, addressed 

them saying: 'O people of the Ansaar, did I not find you 

in a state of misguidance then Allah guided you aright 

through me? Were you not in a state of disunity then 

Allah brought you together through me? Were you not 

in a state of poverty then Allah made you wealthy 

through me?' Every time he said something, they 

replied: 'Allah and His Messenger are the most 

benevolent.' Then he asked: 'Why do you not answer 

me?' They said: 'Allah and His Messenger are the most 

benevolent.' He said, 'If you wish you may say 'you 

came to us in such-and-such a state. Would you not be 

satisfied that the people go away with goats and camels 

and you go away with the Messenger of Allah to your 

homes?  Were it not for Hijrah (migration), I would have 

been a man from the Ansaar. If the people were to tread 

a valley or a mountain pass, I would tread the valley 

and mountain pass of the Ansaar. The Ansaar are like 

Shi‘aar (inner garments), while other people are like 

Dithaar (outer garments). No doubt, you will see people 

favored over you after me (in getting worldly benefits). 

So be patient until you meet me at the Hawd (The 

Basin)" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا فتح اهلل ىلع نبيه حممد 
نْيٍ وبعد أن ترك حصار الغنائم الكثرية يف موقعة ُحنَ 

صىل -الطائف اعد إيلها أي إىل الغنائم، فأعطى انليب 

** 

When Allah the Almighty bestowed upon His Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, a large 

amount of war booty in the Battle of Hunayn, and after 

he ended the blockade he had imposed on Taif, he 

returned to get the booty; the majority of which was in 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل الصحابة ريض اهلل عنهمالفضائل واآلداب < الفضائل < فضائ اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أفاء : أرجع أموال الكفار إىل املسلمني باليفء •

 .يوم ُحننَْيٍ : يوم غزوة حنني •

د وقعت ُحننَْيٍ : واٍد يف طريق مكة الطائف، الُمتجه من طريق السيل الكبري، وهو واقع بني الرشائع وقرية الزيمة ويسىم اآلن وادي يداعن، وق •
 .امنة من اهلجرةوبني "هوازن" ومعهم "ثقيف" يف شوال من السنة اثل -صىل اهلل عليه وسلم-فيه معركة ضارية بني انليب 

م : وزَّع الغنيمة •  .قَسَّ

 .الُمَؤلََّفِة قلوبهم : ناس من قريش حديثو العهد باإلسالم أعطاهم يلتمكن اإلسالم يف قلوبهم •

 .وجدوا : حزنوا •

 .لم يصبهم : لم يأتهم من الغنيمة •

لََّفُكُم اهلل يب : أي مجعكم ىلع يديَّ وبسبيب •
َ
 .فأ

 .ق الُهدىضالاًل : مجع ضال، وهو: من فار •

 .فهداكم اهلل يب : دلكم ىلع احلق حىت سلكتموه بسبيب •

 .متفرقني : متشتتني: ال تربطكم رابطة •

أقواًما حدييث عهد باإلسالم  -اهلل عليه وسلم
يلتألفهم فأنكر ذلك بعض األنصار أما خيارهم 

صىل اهلل عليه -فإنهم يعلمون أن ترصف رسول اهلل 
ترصف حبق فلما بلغته مقاتلهم حيث قال  -وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل بعضهم يعطي 
الغنائم ألقوام تقطر سيوفنا من دمائهم ويدعنا، فأمر 

ِبمعهم هل يف قبة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
فاجتمعوا، فقال: ما مقالة بلغتين عنكم .. إلخ ما 
ذكر. فعاتبهم واعرتف هلم بما قدموه من نرصة هل 

ا بذلك ولإلسالم اذلي جاء به فطابت نفوسهم وعرفو
عظيم ما ذخر اهلل هلم من صحبة رسوهل ورجوعهم به 
إىل رحاهلم باإلضافة إىل ما ادخره اهلل هلم يف ادلار 

صىل اهلل عليه -األخرى ىلع ما قدموه وبذلوه فأمرهم 
ثََرةِ  -وسلم

َ
 .بالصرب ىلع ما سيلقونه بعده من األ

the form of cattle. He had more than 40,000 camels and 

120 sheep. So, he gave some people who had recently 

accepted Islam to attract their hearts and make them 

firm upon Islam. Some of the Ansaar disapproved of 

this, but the nobles amongst them understood that this 

action on part of the Prophet was correct. The ones who 

disapproved said: "The Messenger of Allah is giving the 

booty to people whose blood is dripping from our 

swords (i.e. whom we had just fought), and he is not 

giving us anything." When the Prophet was informed of 

this statement, he ordered that they be assembled 

under a large canopy and he addressed them, saying: 

"What is this statement that has reached me from you?" 

He admonished them and acknowledged the support 

they offered to him and to the religion of Islam which he 

came with. After speaking to them, they were appeased 

and realized the great reward that Allah had granted 

them, represented in their companionship of Allah's 

Messenger and their return home with him 

accompanying them, in addition to what Allah has 

prepared for them in the Hereafter because of their 

support and the efforts they exerted in His Cause. The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

also ordered them to show patience when they see 

other people favored over them after his death.  

[Tayseer al-‘Allaam, p. 306; Tanbeeh al-Afhaam, vol. 3, 

p. 403;  Ta’sees al-Ahkaam, vol. 3, p. 197] 
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 .فأغناكم اهلل : بسط لكم يف الرزق من املغانم وغريها •

 .أَمنَّ : أي : أكث ِمنَّة علينا وأعظم •

 .اَعلًَة : فقراء •

 .رَحاِلكم : الرحال: حمل اإلقامة •

 .من األنصار : أي: لوال أن النسبة إىل اهلجرة نسبة دينية ال يسعين تركها النتسبت إىل داركم لوال اهلجرة لكنت امرأ •

 .سلك : دخل •

 .واديا : جمرى السيول •

 .الِشْعِب : اسم ملا انفرج بني جبلني •

 .األنصار ِشَعاٌر : الشعار هو: اثلوب اذلي ييل اجلسد •

 .ِدثَاٌر : هو اثلوب اذلي فوق الِشعار •

ثََرًة :  •
َ
 .تقديم انلاس عليكم يف أمور ادلنياأ

 :فوائد احلديث
 . إعطاء الُمَؤلََّفِة قلوبهم من الغنيمة، حبسب رأي اإلمام واجتهاده وإن كث .1

 .يف قَْسِم الغنائم ىلع ما تقتضيه مصلحة اإلسالم واملسلمني -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .2

 .جواز حرمان من وثق بدينه، تبعا للمصلحة العامة .3

 .أن أصحاب اإليمان القوي العميق يولكون إىل إيمانهم باعتبار أنهم ال يهتمون ألمر ادلنيا .4

ء، وأن هل أن يعطي الغين منه للمصلحة .5  .لإلمام تفضيل بعض انلاس ىلع بعض يف مصارف اليَفْ

 .ال عتب ىلع من طالب حبقه يف األمور ادلنيوية .6

 . احلقمرشوعية املوعظة واخلُطبة يف املناسبات وتبيني .7

 .جواز ختصيص بعض املخاطبني يف اخلُطبة .8

 .تسلية َمن فاته يشء من ادلنيا بما حصل هل من ثواب اآلخرة .9

 .إقامة احلجة عند احلاجة إيلها ىلع اخلصم .10

 .لألنصار ىلع ما بلغه عنهم -صىل اهلل عليه وسلم-معاتبة انليب  .11

 .مرشوعية معاتبة من وثقت من إيمانه وصدق نيته .12

 .األمري وأصحاب الواليات ال يترصفون يف الشؤون العامة، من غري أن يبينوا للرعية مقصدهم فيهاأن القائد و .13

 .ألصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-حسن راعية انليب  .14

 .واعرتافه باجلميل -صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .15

 .رمحة وبركة ىلع األمة، السيما األنصار -صىل اهلل عليه وسلم-كون انليب  .16

 .رشوعية االعتذار إىل الغري من فعل ما حيزنهم .17

 .يف معاجلة األمور -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .18

 .جواز عقد اجللسات اخلاصة .19

 .مرشوعية تسلية املؤمن إذا فاته يشء من ادلنيا بما عنده من اإليمان والعمل الصالح وثوابهما .20

 .د هل ويوطن نفسه عليهمرشوعية إخبار الغري بما سيكون عليه من مكروه؛ ليستع .21

بهم ىلع أن الرغبة يف األشياء ادلنيوية ال ختل بإيمان الراغب وإخالصه، إذا اكن لم يعمل ألجل ادلنيا فقط. فانليب صىل اهلل عليه وسلم لم يؤن .22
 .رغبتهم

 .استعمال األنصار األدب واعرتافهم باحلق .23

، كما أوجبت حمبته -عليه الصالة والسالم-ورسوهل، أوجبت استئثارهم بانليب من فضل اإليمان وانلرصة هلل  -ريض اهلل عنهم-ما لألنصار  .24
 .هلم وتقديمهم ىلع غريهم

 .لم يتخل عن وصف اهلجرة مع شدة حمبته لألنصار -صىل اهلل عليه وسلم-أن املهاجرين أفضل من األنصار؛ ألن انليب  .25

 .عظيم منة اهلل تعاىل و منة رسوهل ىلع األنصار .26
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 .رجع به األنصار وقلة ما رجع به انلاسفيه عظيم ما  .27

 .عالمة من عالمات انلبوة؛ حيث أخرب عن أمر مستقبل فوقع ىلع وفق ما أخرب به صىل اهلل عليه وسلم .28

 .إثبات احلوض يوم القيامة .29

 .وجوب الصرب ىلع املصائب .30

 املراجع:املصادر و

ه. 1408حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: 
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

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

 ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل:  1412فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
 ـهصحيح 1422 ـه صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  1381

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -يسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انل
   (4458) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: حمول القلوب من حال إىل حالمقلب القلوب  •

 :فوائد احلديث
 .لربه وترضعه إيله، وإرشاد األمة إىل سؤال ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-خضوع انليب  .1

 .اإلشارة إىل أهمية االستقامة واثلبات، وإيماء إىل أن العربة باخلاتمة .2

 .العبد ال يستغين عن تثبيت اهلل هل ىلع اإلسالم طرفة عني .3

 .بيد اهلل يقلبها كيف يشاءقلوب العباد  .4

 .اثلبات ىلع اإلسالم هو انلعمة العظىم اليت ينبيغ ىلع العبد أن يسىع إيلها ويشكر مواله عليها .5

 املراجع:املصادر و

املحسن  اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد -مسند أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 
م.  سنن الرتمذي، أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب 2001 - ـه1421الرتيك، مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

، حممد أمني لطيف، اإلساليم، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخلن، د. مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج
ه. بهجة انلاظرين رشح 1430، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط1407مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش، 

حتقيق: عبد العزيز بن عبد  ،1ه.  تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، اعتىن بها: خليل مأمون 4ه.  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

 O Turner of the hearts, make my heart firm  يا مقلب القلوب ثبت قليب لَع دينك
upon Your religion 

 :احلديث .1445
ريض اهلل -عن شهر بن حوشب قال: قلت ألم سلمة 

-، يا أم املؤمنني، ما اكن أكث داعء رسول اهلل -اعنه
إذا اكن عندك؟ قالت: اكن  -صىل اهلل عليه وسلم

 .«يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك»أكث داعئه: 

** 

1445. Hadith: 

Shahr ibn Hawshab reported: "I asked Umm Salamah, 

may Allah be pleased with her: 'O Mother of the 

Believers, what was the supplication that the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said most frequently when he was with 

you?' She said: 'The supplication he said most 

frequently was: "Ya Muqallib-ul-quloob, thabbit qalbi 

`ala deenik (O Turner of the hearts, make my heart firm 

upon Your religion).”'" 

 .صحيح لغريه  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic by virtue of 

corroborating evidence. 
Hadith Grade: 

أن يقول، هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن أكث داعئه 
القول: )يا مقلب القلوب( أي مرصفها تارة إىل 

ية والغفلة، )ثبت الطاعة واإلقبال وتارة إىل املعص
قليب ىلع دينك(، أي اجعله ثابتا ىلع دينك غري مائل 

 .عن ادلين القويم والرصاط املستقيم

** 

"O Turner of the hearts," i.e. You direct them to 

obedience at times, and to disobedience at others, and 

to heedfulness at times, and to heedlessness at others. 

"Make my heart firm upon Your religion," i.e. make it 

steadfast upon Your sound religion, and not swerving 

from the straight path. 
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ه.  سلسلة األحاديث الصحيحة 1426ه.  رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1425شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
 .ه1422، الرياض، 1ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين، مكتبة املعارف، ط

   (3142) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . : أي: يلحقه إىل قربه يَتْبَُع امليت •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع فعل ما يبَق مع اإلنسان ، وهو العمل الصالح يلكون أنيسه يف قربه ، إذا رجع أهله وماهل .1

 املراجع:املصادر و

بن احلجاج، حتقيق  صحيح مسلم، لإلمام مسلم -صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

كنوز رياض  -ه. 1407عرش،  بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د.مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة  -ه. 1418
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن،  -ه. 1430الطبعة األوىل،  -الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا 

 .ه1426ر الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدا -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة.  
   (4240) الرقم املوحد:

يتبع امليت ثالثة: أهلُه وماهُل وعملُه، فريجع 
اثنان ويَبىق واحد: يرجع أهلُه وماهُل، ويَبىق 

 عمله
 

A dead person is followed by three: his 
family, his wealth, and his deeds. Then two 

of them come back: his family and his 
wealth, and only his deeds remain. 

 :احلديث .1446
يَتْبَُع امليَت ثالثٌة: »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

أْهلُه وَماهُل وَعَملُه، فريجع اثنان وَيبَْق واحد: يرجع 
 «.بَق َعَملُهأْهلُه وَماهُل، وي

** 

1446. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported: “The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: ‘A dead person is followed by three: 

his family, his wealth, and his deeds. Then two of them 

come back: his family and his wealth, and only his 

deeds remain”’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن احلديث: إذا مات اإلنسان تبعه املشيعون هل؛ 
فيتبعه أهله يشيعونه إىل قربه، ويتبعه ماهل: أي عبيده 

ك هل، ويتبعه عمله معه، فريجع اثنان، وخدمه املمايل
ا  ويبَق معه عمله، فإن اكن خرًيا فخري وإن اكن رشًّ

 .فرش

** 

When someone dies, the attendees at his funeral follow 

him; his family follows him to his grave; his wealth 

follows him, the slaves and servants that he owns; and 

his deeds follow him. Then two return; his family and 

his property, but his deeds remain with him. If they are 

good deeds, he will find goodness, but if they are evil 

deeds, he will find evil. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

195 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .رواه مسلم ديث:راوي احل

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

 :معاين املفردات
 .أقواٌم : مجع قوم، واملراد به مجاعة من الرجال والنساء •

 .يل: قلوبهم رقيقة، فيه أرسع فهما وقبوال للخري وامتثاال هلأفئدتهم مثل أفئدة الطري : األفئدة: مجع فؤاد، والفؤاد: هو القلب.قيل: متولكون.وق •

 :فوائد احلديث
 .اتلولكُّ ىلع اهلل ورقة القلب، من أسباب دخول اجلنة والفوز بنعيمها .1

ون ىلع اهلل حق تولكه لرزق-صىل اهلل عليه وسلم-يرُضب تلمام اتلولك مثاًل بالطري كما يف قول رسول اهلل  .2 كم اهلل كما يرزق : "لو أنَّكم تَولكَّ
 ."الطري تغذو مِخاصا وتروح بطانا

 .األخذ باألسباب والسيع يف طلب الرزق من صدق اتلولك ىلع اهلل تعاىل، اكلطري تغدو وال تقعد عن السيع .3

 .اتلولك احلق هو مصدر الرزق الطيب مع السيع املطلوب .4

 .ملا رزق طري مع نرسالرزق ال يأيت بالقوة وإنما يكون بتعايط األسباب واتلولك، وإال  .5

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

ه. صحيح 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428دمشق، بريوت، 
، مؤسسة 14رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح

 .ه1407الرسالة، 
   (3314) الرقم املوحد:

 Some of the people who will enter Paradise  يدخل اجلنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطري
people have hearts like the hearts of birds. 

 :احلديث .1447
يَدُخُل اجلينَّة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ف
َ
قَْوام أ

َ
ريأ فئَِدة الطَّ

ً
 «.ئَِدُتُهم ِمثل أ

** 

1447. Hadith: 

Abu Hurayrah, 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): "Some 

of the people who will enter Paradise people have 

hearts like the hearts of birds". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عن وصف قوم  -عليه الصالة والسالم-َيرب انليب 
من أهل اجلنة وأن قلوبهم رقيقة فزعة كما تفزع 

،كما أن الطري، وذلك  خلوف هؤالء املؤمنني من ربهم 
الطري كثرية الفزع واخلوف، وهم أيضاً أكث انلاس 
توالكً ىلع اهلل يف طلب حاجاتهم كما خترج الطري 

 .صباحاً لطلب رزقها

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, informs us of a description of a group of the 

dwellers of Paradise and that their hearts are delicate 

and (easily) frightened like birds. That is due to the fear 

of those believers of their Lord, just as birds are 

frequently frightened and fearful. Moreover, they are 

the most reliant of people on Allah in seeking their 

needs, just as birds go out in the morning seeking their 

sustenance. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعء اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ادلويس  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بإثم : بمعصية •

 .فيستحرس : يمل وينقطع •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع ادلاعء؛ فإنه لب العبادة .1

 .من موانع إجابة ادلاعء االستعجال والضجر وترك ادلاعء، وكذلك ادلاعء بإثم وقطيعة رحم .2

 .داعء املسلمتكفل اهلل بإجابة  .3

 .االستعجال يؤدي إىل الفتور واالنقطاع عن عبادة ادلاعء .4

 .األمر لكه بيد اهلل، وقد جعل للك يشء قدراً  .5

يستجاب ألحدكم ما لم يعجل: يقول: قد 
  دعوت ريب، فلم يستجب يل

The supplication of one of you is answered, 
as long as he is not in haste, saying: “I have 
supplicated to my Lord, but He has not yet 

answered me”. 

 :احلديث .1448
مرفواعً: يُستجاب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ألحدكم ما لم َيْعَجْل: يقول: قد دعوت ريب، فلم 
ال يزال يُستجاب »ويف رواية ملسلم: «. يستجب يل

« للعبد ما لم يَْدُع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يَْستَْعِجْل 
يقول: قد »ل اهلل ما االستعجال؟ قال: قيل: يا رسو

دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجب يل، فَيَْستَْحرِسُ 
 «.عند ذلك وَيَدُع ادلاعء

** 

1448. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

directly from the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, that he said: “The supplication 

of one of you is answered, as long as he is not in haste, 

saying: ‘I have supplicated to my Lord, but He has not 

yet answered me.'” In another narration from Muslim: 

“The supplication of a slave will continue to be 

answered, as long as he does not ask for a sin or sever 

a tie of kinship, and is not hasty.” It was said, “O 

Messenger of Allah, what is hastiness?” He said, “It is 

to say: 'I have supplicated and supplicated, but I have 

not seen that [my prayer] has been answered.' He 

would then lose hope and stop supplicating.” [Muslim] 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنه يستجاب للعبد  -صىل اهلل عليه وسلم-َيرب 
داعؤه ما لم يدع بمعصية أو قطيعة رحم، وما لم 

ا االستعجال املرتب يستعجل، فقيل: يا رسول اهلل م
عليه املنع من إجابة ادلاعء، قال: يقول: قد دعوت 
وقد دعوت، وتكرر مين ادلاعء، فلم يستجب يل؛  

 .فيستعجل عند ذلك ويرتك ادلاعء

** 

The Prophet tells that Allah answers the invocations of 

His slave, so long as he does not supplicate for an act 

of disobedience or to sever kinship ties, and if he is not 

hasty. The Prophet was asked about the nature of 

haste that prevents the fulfillment of supplication. He 

explained that it is when someone complains that he 

supplicates repeatedly, but gets no answer. He is in a 

hurry and thinks that his invocation is not going to be 

answered, so he stops asking Allah. 
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 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج  -صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن  -حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.  انليسابوري،

ة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف سعيد اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابع -ه. 1418اجلوزي، الطبعة األوىل، 
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،  -ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -ه. 1407عرشة، 

لح رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صا -ملحمد يلع بن حممد بن عالن ابلكري الصدييق، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة.  
 .ه1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (3232) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني در منت احلديث:مص

 :معاين املفردات
 .برشوا : من البشارة ويه اإلخبار خبري •

 .وال تنفروا : وال تباعدوهم عن اخلري وترصفوهم عنه •

 .يرسوا : أي: سهلوا •

 .وال تعرسوا : أي: وال تضيقوا •

 :فوائد احلديث
 .واجب املؤمن أن حيبب انلاس باهلل ويرغبهم يف اخلري .1

 .ايع إىل اهلل أن ينظر حبكمة إىل كيفية تبليغ دعوة اإلسالم إىل انلاسينبيغ ىلع ادل .2

 .اتلبشري يودل الرسور واإلقبال واالطمئنان لدلايع وملا يعرضه ىلع انلاس .3

 .اتلعسري يودل انلفور واإلدبار والتشكيك يف الكم ادلايع .4

 .سعة رمحة اهلل بعباده وأنه ريض هلم ديناً سمحاً ورشيعة ميرسة .5

 املراجع:در واملصا

مد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
حياء الرتاث املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إ 1422فؤاد عبدابلايق, ط 

: مكتبة العريب. رشح صحيح ابلخاري البن بطال, تأيلف: ابن بطال أبو احلسن يلع بن خلف بن عبدامللك, حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم, انلارش
اعم  7كربى األمريية, ط. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري, تأيلف: أبو العباس أمحد بن حممد القسطالين, انلارش: املطبعة ال1423اعم  2الرشد ط

  يرسوا وال تعرسوا، وبْشوا وال تنفروا
Make matters easy (for people) and do not 

make them difficult, give people glad 
tidings, and do not repulse them. 

 :احلديث .1449
وا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  ُ يرَسل

ُروا وا َواَل ُتنَفل ُ وا، َوبرَشل ُ  «.َواَل ُتَعرسل

** 

1449. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet said: "Make matters easy (for 

people) and do not make them difficult, give people glad 

tidings, and do not repulse them". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

حيب اتلخفيف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-واليرس ىلع انلاس فما خري 

بني أمرين قط إال اختار أيرسهما ما لم يكن حمرماً, 
: يرسوا وال تعرسوا أي: يف مجيع األحوال, وقوهل: فقوهل

وبرشوا وال تنفروا, البشارة يه اإلخبار باخلري عكس 
 .اتلنفري، ومن اتلنفري اإلخبار بالسوء والرش

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, liked to make matters easy for people. Whenever 

he was given a choice between two matters, he would 

choose the easier option, unless it was unlawful. His 

words: "Make matters easy and do not make them 

difficult" apply in all situations, and his words: "give 

people glad tidings" mean tell them pleasant things, 

which is the opposite of giving warnings and threats. 
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.  بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري، دار ابن كثري ، 1323
 .1987 – 1407 ديب ابلغا، الطبعة اثلاثلة ، مصطىف. د:  حتقيق بريوت، –ايلمامة 

   (5866) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َصِفيَّه : حبيبه ألنه يصافيه املحبة والود •

 .اْحتََسبه : صرب ىلع فقده راجيا األجر من اهلل ىلع ذلك •

 :فوائد احلديث
 .، فإن جزاءه اجلنة-تعاىل-أن من صرب ىلع املصيبة واحتسب ثوابها عند اهلل  .1

 .أن من أعظم املصائب اليت تزنل باإلنسان فقد األحبة .2

 .الاكفر مهما عمل من عمل صالح، فليس هل به عند اهلل يشء، لعدم اإليمان أن .3

 .يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب وخاتمة ذلك دخول اجلنة .4

 .جيازي اإلنسان إذا صرب ىلع ذلك رجاء ما عند اهلل اجلنة -عز وجل-فضيلة الصرب ىلع قبض احلبيب من ادلنيا، وأن اهلل  .5

وكرمه ىلع عباده، فإن امللك ملكه، واألمر أمره، ومع ذلك فإذا قبض اهلل صيف اإلنسان  -سبحانه وتعاىل-ضل اهلل يف احلديث ديلل ىلع سعة ف .6
 .واحتسب، فإن هل هذا اجلزاء العظيم

 ."اإلشارة إىل أفعال اهلل، من قوهل: "إذا قبضت صفيه .7

: ما لعبدي املؤمن عندي -تعاىل-هلل يقول ا
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل اِلنيا ثم 

 احتسبه إال اجلنة
 

Allah, the Exalted, says: My reward shall be 
nothing less than Paradise for My faithful 

servant who, if I take the life of his beloved 
one from the inhabitants of the world, he 

bears it patiently in expectation of My 
reward. 

 :احلديث .1450
-يقول اهلل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

: ما ِلَعبِدي الُمؤمن ِعنِدي َجَزاء ِإَذا َقَبضُت -تعاىل
نيَا ُثمَّ اْحتََسَبه إاِلَّ اجلنَية هِل ادلُّ

َ
 «.َصِفيَّه ِمْن أ

** 

1450. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Allah, the Exalted, says: My reward 

shall be nothing less than Paradise for My faithful 

servant who, if I take the life of his beloved one from the 

inhabitants of the world, he bears it patiently in 

expectation of My reward". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث القديس،  -عليه السالم-َيرب انليب 
أنَّ من ابتيل بفقد حبيبه من قريب وُنو ذلك إذا صرب 
اإلنسان ىلع قبض من يصطفيه اإلنسان وَيتاره 

من ودل، أو أخ، أو عم، ويرى أنه ذو صلة منه قوية، 
ثم  -عز وجل-أو أب، أو أم، أو صديق، إذا أخذه اهلل 

 .احتسبه اإلنسان فليس هل جزاء إال اجلنة

** 

In this Qudsi Hadith, the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, says that any believer who 

is tested with losing his beloved one, whether a relative, 

such as one's child, parent, sibling, uncle, or one's 

friend, and he is patient with his loss, seeking reward 

from Allah, then the reward for doing so is nothing less 

than Paradise. 
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 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ه. رشح رياض 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1بلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ا1428بريوت، 
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
، مؤسسة 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1422ايق(، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابل

 .ه1407الرسالة، 
   (3162) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -اهلل عنهريض -أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يوشك : يقرب •

 .شعف اجلبال : أعالها •

 .مواقع القطر : مواضع العشب اليت يزنل فيها املطر •

 .الفنت : ما ينال اإلنسان من ابلالء واالختبار •

يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع بها 
  شعف اجلبال

Soon there will come a time when the best 
possessions of a Muslim will be the sheep 

that he will take to the mountaintops. 

 :احلديث .1451
قاَل: قاَل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

: "يُوَشُك أْن يكوَن -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهللِ 
خرَي ماِل املسلِم َغنٌَم يَتَّبُع بها َشَعَف اجلباِل، ومواقَع 

 القطِر يَِفرُّ بديِنِه من الفنِت".

** 

1451. Hadith: 

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, said: ‘Soon there will come 

a time when the best possessions of a Muslim will be 

the sheep that he will take to the mountaintops and the 

places of rainfall, to flee with his religion from 

tribulations.’” [Al-Bukhari] 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف احلديث فضل العزلة يف أيام الفنت إال أن يكون 
اإلنسان ممن هل قدرة ىلع إزالة الفتنة، فإنه جيب عليه 
السيع يف إزاتلها إما فرض عني وإما فرض كفاية 

أما يف غري أيام الفتنة حبسب احلال واإلماكن، و
فاختلف العلماء يف العزلة واالختالط أيهما أفضل؟، 
واملختار: تفضيل اخللطة ملن ال يغلب ىلع ظنه 
الوقوع يف املعايص. "يفر بدينه من الفنت" يعين: يهرب 
خشية ىلع دينه من الوقوع يف الفنت، وهلذا أمر 
اإلنسان أن يهاجر من بدل الرشك إىل بدل اإلسالم، 
ومن بدل الفسوق إىل بدل االستقامة، فكذلك إذا تغري 

 .انلاس والزمان

** 

The Hadith indicates the preference of living in isolation 

during times of tribulation, unless the person has the 

ability to remove the tribulation. In that case, he would 

be obliged to strive to remove it, either as an individual 

religious duty or a collective duty (which, if someone 

undertook and competed, would be waived as an 

obligation on others) according to the situation and 

ability. As to the times that are free from tribulation, 

scholars held different opinions regarding which is 

better; to isolate oneself from people or to interact with 

them. The chosen opinion is that interaction is better for 

the one who believes that he would not be likely to yield 

to the temptation of committing a sin. “…to flee with his 

religion from tribulations”, means to escape due to fear 

that his religious commitment would be affected. For 

this reason, people were commanded to migrate from 

the lands of disbelief to the lands of Islam and from 

countries where immorality is rampant to those where 

righteousness prevails. This should be done when 

people and times change. Fath al-Baari (1/100); 

`Umdat al-Qaari (1/263), and Sharh Riyadh al-Saliheen 

(3/510). 
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 :فوائد احلديث
 .فضيلة العزلة ملن خاف ىلع دينه .1

 .انلهار أو الليل يف بنفسه ينجو املسلم يكاد فال ،-وسلم عليه اهلل صىل–قد وقع ما أخرب به انليب احلديث من دالئل انلبوة، ف .2

 .الفرار من الفنت سبيل املؤمنني اخلُليص؛ ألنه صيانة لدلين .3

 .من خري مال املسلم غنم يراعها يف العشب املباح، حيث يكسب منها قوتاً طيباً  .4

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. -2رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.  بهجة انلاظرين-1
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. -3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

ه. 1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن-4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ر ابن كثريماهر الفحل، دا
حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -5

ه. 1421بريوت، الطبعة األوىل، -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين، حتقيق عبداهلل حممود، دار الكتب العلمية-6ه. 1422
ادلمام، الطبعة -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري؛ لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن الشهري بابن رجب، حتقيق طارق بن عوض اهلل، دار ابن اجلوزي-7
نزهة املتقني -9ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-8ه. 1422ثلانية، ا

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6829) الرقم املوحد:



 

 
 



 

 
 

أحاديث ادلعوة واحلسبة
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع الرعية اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هنيدة وائل بن حجر  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أرأيت : أي أخربين •

 .يسألونا حقهم : يطابلون الرعية بالسمع والطاعة •

اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما محلوا، وعليكم 
  ما محلتم

Listen and obey, for verily, they will be held 
accountable for what they are responsible 

for and you will be held accountable for 
what you are responsible for. 

 :احلديث .1452
: سأل -ريض اهلل عنه-نيدة وائل بن حجر عن أيب ه

صىل اهلل عليه -سلمة بن يزيد اجلعيف رسول اهلل 
فقال: يا نيب اهلل، أرأيت إن قامت علينا أمراء  -وسلم

يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض 
-صىل اهلل عليه وسلم-عنه، ثم سأهل، فقال رسول اهلل 

يهم ما مُحللُوا، وعليكم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عل: »
 «.ما مُحللْتُم

** 

1452. Hadith: 

Abu Hunaydah Waa'il ibn Hajar, may Allah be pleased 

with him, reported: “Salamah ibn Yazeed al-Ju`afi 

asked the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him: ‘O Prophet of Allah, if we have 

rulers who demand their rights from us towards them, 

but they do not give us our rights, what would you order 

us to do?’ The Messenger of Allah turned his face away 

(without giving an answer). He repeated the question, 

so the Messenger of Allah said: ‘Listen and obey, for 

verily, they will be held accountable for what they are 

responsible for and you will be held accountable for 

what you are responsible for"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل -انليب  -ريض اهلل عنه-سأل سلمة بن يزيد 
عن أمراء يطلبون حقهم من السمع  -عليه وسلم

والطاعة هلم، ولكنهم يمنعون احلق اذلي عليهم؛ ال 
هم ويستأثرون يؤدون إىل انلاس حقهم، ويظلمون

عنه،  -صىل اهلل عليه وسلم-عليهم، فأعرض انليب 
كره هذه املسائل، وكره  -عليه الصالة والسالم-كأنه 

أن يفتح هذا ابلاب، ولكن أاعد السائل عليه ذلك، 
أن نؤدي  -صىل اهلل عليه وسلم-فسأهل، فأمر انليب 

هلم حقهم، وأن عليهم ما مُحلوا وعلينا ما مُحلنا، 
لنا السمع والطاعة، وهم مُحللوا أن حيكموا فنحن مُح 

فينا بالعدل وأال يظلموا أحداً، وأن يقيموا حدود اهلل 
ىلع عباد اهلل، وأن يقيموا رشيعة اهلل يف أرض اهلل، 

 .وأن جياهدوا أعداء اهلل

** 

Salamah ibn Yazeed asked the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon them, about the rulers 

who demand that their subjects listen to and obey them, 

but do not give their subjects their due rights, instead 

they oppress them and monopolize public funds. But 

the Prophet turned away from him to show his 

displeasure at this question. So Salamah repeated the 

question, and the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said that we should fulfill the 

rulers' rights and that each of us is responsible for what 

is due from him. We are responsible for listening to and 

obeying them, and they are responsible for ruling with 

justice, without oppressing anyone, upholding the law 

of Allah on earth, implementing the prescribed 

punishments on people, establishing the law of Allah on 

earth, and fighting the enemies of Allah. 
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 .ويمنعونا حقنا : أي من العطاء واالهتمام بمصاحلنا وانلصيحة يف أمرنا •

 .فما تأمرنا : أي فأي يشء تأمرنا به •

 كم حقكماسمعوا وأطيعوا : أعطوهم حقهم، وإن لم يعطو •

 .فإنما عليهم ما مُحلوا : أي عليهم إثم ما قرصوا به •

 .وعليكم ما مُحلتم : أي عليكم إثم ترك السمع والطاعة •

 :فوائد احلديث
 .وجوب الطاعة للحاكم ولو قرصَّ يف واجبه، حفاظاً ىلع االستقرار واملصلحة العامة .1

 .واجباتهم تقصري احلاكم يف واجبهم ال يُسوُغ تقصري انلاس باملقابل يف .2

 .لٌك مسؤوٌل عن عمله، ومؤاخذ عن تقصريه .3

 املراجع:املصادر و

ن اجلوزي. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار اب
ه. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك  1426لرياض, الطبعة : رشح رياض الصاحلني البن عثيمني، دار مدار الوطن للنرش، ا

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار  1423انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 
 .ه1407وعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجم

   (5037) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < اخلروج ىلع اإلمام اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :ين املفرداتمعا
 .اصربوا : أي: ىلع ما تلقون منه •

 .تلقوا ربكم : يدرككم املوت •

 :فوائد احلديث
 .جواز شكوى اإلمام أو احلاكم ألهل العلم .1

 .القيادة احلقيقية للناس اكمنة يف أهل العلم .2

 .والية احلجاج بن يوسف اثلقيف ظاملة .3

 .استحباب الصرب ىلع املحن، واملبادرة باألعمال الصاحلة .4

وا، فإنه ال يأيت زماٌن إال واذلي بعده رَشٌّ  اْصِْبُ
  منه َحىتَّ تَلَْقوا َربَُّكم

Be patient, for no time will come but will be 
followed by a worse one until you meet 

your Lord. 

 :احلديث .1453
تَيَْنا أنَس بَن َمالٍِك 

َ
ريض -عن الزبري بن عدي، قال: أ

اِج، فقال:  -اهلل عنه فََشَكْونَا إيله ما نَلََْق من احلَجَّ
اْصرِبُوا، فإنه ال يأيت زماٌن إال واذلي بعده رَشٌّ منه »

صىل اهلل -سمعتُه من نَِبيلُكم « َحىتَّ تَلَْقوا َربَُّكم
 .-عليه وسلم

** 

1453. Hadith: 

Az-Zubayr ibn ‘Adiyy reported: "We went to Anas ibn 

Maalik, may Allah be pleased with him, and complained 

to him about the oppression we were suffering at the 

hands of Al-Hajjaaj. So, Anas said: 'Be patient, for no 

time will come but will be followed by a worse one until 

you meet your Lord. I heard it from your Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جاء الزبري بن عدي ومعه مجاعة إىل أنس بن مالك 
صىل اهلل عليه -خادم رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-

، يشكون إيله ما جيدون من احلجاج بن -وسلم
أمية، واكن  يوسف اثلقيف، أحد األمراء خللفاء بين

جباًرا عنيًدا معروفًا بالظلم وسفك ادلماء، فأمرهم 
بالصرب ىلع جور والة األمور،  -ريض اهلل عنه-أنس 

وأخربهم أنه ال يأيت ىلع انلاس زمان إال واذلي بعده 
أرش منه حىت يلقوا ربهم، وأنه سمعه من رسول اهلل 

ا-صىل اهلل عليه وسلم- ا مطلًقا اعمًّ ، . والرش ليس رشًّ
ا يف بعض املواضع، ويكون خرًيا  بل قد يكون رشًّ

 .يف مواضع أخرى

** 

Az-Zubayr ibn ‘Adiyy, along with a group of people, 

went to Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with 

him, who was the servant of the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, to 

complain to him about their suffering at the hands of Al-

Hajjaaj ibn Yusuf ath-Thaqafi. Al-Hajjaaj was a 

governor appointed by the Caliphs of Banu Umayyah, 

and he was notorious for oppressing people and 

shedding their blood, as well as for being tyrannical and 

stubborn. So Anas, may Allah be pleased with him, 

ordered them to be patient in the face of the oppression 

of those in authority, and informed them that no time 

would come upon them but the time following it would 

be worse until they meet their lord, and that he had 

heard this from the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him.  Evil is not always a 

general absolute evil; it could be evil in some situations 

and good in others. 
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 .نتشار الفساد يف آخر الزمانا .5

 .عدم اخلروج ىلع والة األمور وإن ظلموا وجاروا .6

 .يف احلديث ديلل ىلع دفع املفسدة الكربى باملفسدة الصغرى، فالصرب ىلع ظلم احلاكم خري من سفك دماء املسلمني .7

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة:  -العريب. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب  -
بهجة انلاظرين رشح  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

ري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد صحيح ابلخا -رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (4953) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

اعبدوا اهلل وحده ال تْشكوا به شيئا، واتركوا ما 
  يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة، والصدق

He tells us to worship Allah alone and to 
not associate anything with Him and to give 

up all that our ancestors said. He also 
commands us to perform prayers, speak 

the truth... 

 :احلديث .1454
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سفيان صخر بن حرب 

يعين: انليب صىل اهلل -قال ِهَرقل: فماذا يَأُمُرُكم 
اعبُدوا »قال أبو سفيان: قلت: يقول:  -عليه وسلم

اهلل وَحَده اَل ترُِشُكوا بِِه َشيئًا، َواتُرُكوا ما َيُقول 
دق، والَعَفاف،  اَلة، والصل آبَاُؤُكم، وَيأُمُرنَا بِالصَّ

لَة  «.والصل

** 

1454. Hadith: 

Abu Sufyan Sakhr ibn Harb, may Allah be pleased with 

him, reported: "Heraclius said: 'What does the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, enjoin 

you to do?' I said: 'He tells us to worship Allah alone 

and to not associate anything with Him and to give up 

all that our ancestors said. He also commands us to 

perform prayers, adhere to truthfulness, be chaste, and 

maintain ties of kinship"'. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -هذا حديث أيب سفيان صخر بن حرب 
املشهور مع هرقل، اكن أبو سفيان وقتئذ  -عنه

مرشاًك، حيث لم يسلم إال متأخرا، فيما بني صلح 
ه مجاعة من احلديبية وفتح مكة، َقِدم أبو سفيان ومع

قريش إىل هرقل يف الشام، وهرقل اكن ملك انلصارى 
يف ذلك الوقت، واكن قد قرأ يف اتلوراة واإلجنيل 
وعرف الكتب السابقة، واكن ملاك ذكيا، فلما سمع 
بأيب سفيان ومن معه وهم قادمون من احلجاز داع 

صىل اهلل عليه -بهم، وجعل يسأهلم عن حال انليب 
أصحابه، وعن توقريهم هل،  وعن نسبه، وعن -وسلم

، ولكما ذكر شيئا -صىل اهلل عليه وسلم-وعن وفائه 
أخربوه عرف أنه انليب اذلي أخربت به الكتب 

شح بملكه فلم يسلم  -والعياذ باهلل -السابقة، ولكنه 
. واكن فيما سأل -عز وجل-للحكمة اليت أرادها اهلل 

ا اكن يأمرهم به انليب   اهلل صىل-أبا سفيان سؤاهل عمَّ
فأخربه بأنه يأمرهم أن يعبدوا اهلل وال  -عليه وسلم

يرشكوا به شيئا، فال يعبدوا غري اهلل، ال ملاك وال 
رسوال، وال شجرا وال حجرا، وال شمسا وال قمرا، وال 
غري ذلك، فالعبادة هلل وحده، وهذه دعوة الرسل، 

بما جاءت به  -صىل اهلل عليه وسلم-فجاء انليب 
بله بعبادة اهلل وحده ال رشيك هل. األنبياء من ق

** 

This is the famous Hadith of Abu Sufyan Sakhr ibn 

Harb, may Allah be pleased with him, about the story of 

Heraclius. At that time, Abu Sufyan was a polytheist, as 

he entered Islam later during the period between the 

Hudaybiyah Peace Treaty and the Conquest of 

Makkah. Abu Sufyan and a group of people from the 

Quraysh went to Ash-Shaam (the Levant) to meet 

Heraclius, who was the king of the Christians at that 

time. He had read the Torah and the Gospel, and he 

knew about the previous holy scriptures. He was an 

intelligent ruler. When he heard that Abu Sufyan and 

his companions came to visit him from Hijaz, he 

summoned them. He started to ask them about the 

Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

and about his lineage, his Companions, their 

veneration of him, and his faithfulness. Every time 

Heraclius asked about something, they told him about 

it. So he came to know that he was the Prophet which 

the previous books had mentioned, but as he was keen 

to retain his kingdom, he did not enter Islam for some 

wisdom that Allah Almighty willed. Heraclius asked Abu 

Sufyan about what the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, enjoined them to do. Abu 

Sufyan told him that he, may Allah's peace and 

blessings be upon him, ordered them to worship Allah 

alone and not associate partners with him. That is, they 

should worship none but Allah, neither an angel, nor a 

messenger, nor a tree, nor a rock, nor a sun, nor a 

moon, nor any other thing. Worshiping Allah alone is 

the call of all the Messengers. So what the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, came 
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ويقول: "اتركوا ما اكن عليه آباؤكم" وهذا من الصدع 
باحلق، فلك ما اكن آباؤهم من عبادة األصنام أمرهم 

برتكه، وأما ما اكن عليه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
آباؤهم من األخالق الفاضلة؛ فإنه لم يأمرهم برتكه. 

ة" الصالة صلة بني العبد وقوهل: "واكن يأمرنا بالصال
وبني ربه، ويه آكد أراكن اإلسالم بعد الشهادتني، 
وبها يتمزي املؤمن من الاكفر، فيه العهد اذلي بيننا 

عليه -وبني املرشكني والاكفرين، كما قال انليب 
: "العهد اذلي بيننا وبينهم الصالة، -الصالة والسالم

الصدق" فمن تركه فقد كفر"  وقوهل: "واكن يأمرنا ب
يأمر أمته بالصدق،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

: "يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل -تعاىل-وهذا كقوهل 
(. والصدق خلق 119وكونوا مع الصادقني" )اتلوبة: 

فاضل، ينقسم إىل قسمني: صدق مع اهلل، وصدق مع 
عباد اهلل، والكهما من األخالق الفاضلة.  وقوهل 

العفة، والعفة نواعن: عفة عن شهوة  "العفاف" أي:
الفرج، وعفة عن شهوة ابلطن. أما العفة األوىل: فيه 
أن يبتعد اإلنسان عما حرم عليه من الزىن ووسائله 
وذرائعه. أما انلوع اثلاين من العفاف: فهو العفاف 
عن شهوة ابلطن، أي: عما يف أيدي انلاس، واتلعفف 

أحًدا شيًئا؛ ألن  عن سؤاهلم، حبيث ال يسأل اإلنسانُ 
السؤال مذلة، والسائل يده دنيا، سفىل، واملعطي يده 
عليا، فال جيوز أن تسأل أحدا إال ما البد منه. أما 
قوهل: "الصلة": فيه أن يصل املرء ما أمر اهلل به أن 
يوصل من األقارب األدىن فاألدىن، وأعالهم الوادلان، 

ن الصلة فإن صلة الوادلين بر وصلة، واألقارب هلم م
بقدر ما هلم من القرب، فاألخ أوكد صلة من العم، 
والعم أشد صلة من عم األب، وصلة الرحم حتصل 

 .بكل ما تعارف عليه انلاس

with was the same call that all the other Prophets before 

him came with. He, may Allah's peace and blessings be 

upon him, ordered them to "give up what your 

forefathers were upon;" this is a form of proclaiming the 

truth. The Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, commanded them to abandon the worship of 

idols which their fathers used to engage in, but he did 

not order them to give up the noble manners which their 

forefathers adopted.  Abu Sufyan further said: "He 

ordered us to pray." Prayer is the connection between 

the slave and His Lord. It is the most emphasized pillar 

of Islam after the Two Testimonies of faith. Prayer is 

what distinguishes the believer from the disbeliever. It 

is the covenant between us (Muslims) and the 

disbelievers and the polytheists, as the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: "The 

covenant between us and them is the prayer; whoever 

abandons it has disbelieved."  His statement: "He used 

to order us to adhere to truthfulness." The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, used to order 

his nation to adhere to truthfulness. This is in 

accordance with Allah’s statement (which means): {O 

you who have believed, fear Allah and be with the 

truthful.} [Surat-ut-Tawbah: 119] Truthfulness is a 

virtuous moral, and it is of two categories: Truthfulness 

with Allah, and truthfulness with Allah's slaves. Both are 

from the noble morals. His statement: "chastity;" 

chastity is of two types: abstention from sexual desire, 

and abstention from the desires of the stomach. As for 

the first type: It is when a person abstains from 

everything that Allah has deemed impermissible for 

him, like unlawful sexual intercourse, along with all the 

means and causes related to it. The second type: To 

abstain from and control the desires of one’s stomach, 

meaning from what is in the possession of others, and 

abstain from asking them in such a way that one does 

not ask anyone for anything, because asking others is 

humiliation, and the one who asks has the lower hand, 

while the one who gives has the upper hand. So it is not 

permissible to ask anyone except for things that are 

necessarily needed. As for the fifth point: "to maintain 

ties of kinship;" it means that the person joins such 

relatives which Allah orders him to join, starting from 

the closest, and then to the closer among them. The 

closest of them are the parents. Indeed maintaining 

good relations with the parents constitutes 

righteousness and "silah" (maintaining ties of kinship). 

Ties with the relatives should be maintained in 

accordance with their closeness. For example, 

maintaining ties with the brother is more emphasized 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

213 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < عموم ادلين اإلساليم اتلصنيف:
 مادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < العالقات ادلويلة يف اإلسال

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < ماكتباته ومراسالته صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سفيان صخر بن حرب  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يدعوه لإلسالم، واكن ذلك سنة ست من اهلجرة -عليه وسلمصىل اهلل -ِهَرقل : ملك الروم، ولقبه قيرص، وكتب إيله رسول اهلل  •

أبو سفيان : أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريش األموي امليك، ودل قبل الفيل بعرش سنني، وأسلم يللة  •
-ئٍذ، وفقئت عينه األخرى يوم الريموك، استعمله انليب الفتح واكن من املؤلفة، ثم حسن إسالمه، وشهد حنيناً، ثم شهد الطائف وفُِقئَت عينه يوم

 .ىلع جنران -صىل اهلل عليه وسلم

 .يلتمها -صىل اهلل عليه وسلم-ما َيُقول آبَاُؤُكم : مجيع ما اكنوا عليه يف أمور اجلاهلية، أما ماكرم األخالق فقد جاء رسول اهلل  •

 .الَعَفاف : الكف عن املحارم وخوارم املروءة •

لَ  •  .به أن يوصل، وذلك بالرب واإلكرام -تعاىل-ة : صلة األرحام، ولك ما أمر اهلل الصل

 :فوائد احلديث
 .الصدق من أرشف ماكرم األخالق، وهو حمبوب عند اخلالق واملخلوق .1

 .للصدق وشهرته به، وشهادة األعداء هل بذلك -صىل اهلل عليه وسلم-مالزمة الرسول  .2

 .وعدم اإلرشاك به، وهو أصل الفضائل -عز وجل-رأس هذا ادلين توحيد اهلل  .3

د ذلك يف أمور ادلين .4  .اتلحذير من اتلقليد يف ابلاطل، ويتأكَّ

 .الرسل مجيعا أرسلوا من أجل بيان اتلوحيد احلق، واتلحذير من الرشك وإزاتله .5

 .يأمر بكل ما يصلح البرش ويعود عليهم باخلري يف ادلنيا واآلخرة -سبحانه-اهلل  .6

 .شمول اإلسالم ودعوته إىل العبادة واتلوحيد وماكرم األخالق احلديث يؤكد ىلع .7

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
،  4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423الرياض، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. رشح رياض الصاحلني، 1428ادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام ه4ه. رياض الصاحلني، ط1428

، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني 1422ابلايق(،  السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3154) الرقم املوحد:

than the uncle, and maintaining ties with the uncle is 

more emphasized than the father's uncle. Maintaining 

ties of kinship can be achieved with all the means that 

the people are familiar with in this regard. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع الرعية اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو رقية تميم بن أوس ادلاري  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ادلين : دين اإلسالم، أي عماد ادلين وقوامه انلصيحة •

 .انلصيحة : تصفية انلفس من الغش للمنصوح هل وبذل اتلوجيه املفيد هل •

نفسه ووصفه به رسوهل، وتزنيهه عن مجيع انلقائص، والرغبة  هلل : باإليمان به ونيف الرشيك عنه، وترك اإلحلاد يف صفاته، ووصفه بما وصف به •
 .يف حمابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه برتك معصيته، واالجتهاد يف رد العصاة إيله

 .ولكتابه : باإليمان بأنه الكمه وتزنيله، وتالوته حق تالوته وتعظيمه، والعمل بما فيه وادلاعء إيله •

بإاعنتهم ىلع ما محلوا القيام به وطاعتهم يف احلق ومجع اللكمة عليهم، وأمرهم باحلق ورد القلوب انلافرة إيلهم، وألئمة املسلمني : الوالة  •
م وتبليغهم حاجات املسلمني، واجلهاد معهم والصالة خلفهم، وأداء الزاكة إيلهم وترك اخلروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف، وادلاعء هل

 .لم فانلصيحة هلم بث علومهم ونرش مناقبهم، وحتسني الظن بهمبالصالح.  وأما أئمة الع

واعمتهم : بالشفقة عليهم، وإرشادهم إىل مصاحلهم، والسيع فيما يعود نفعه عليهم، وكف األذى عنهم، وأن حيب هلم ما حيب نلفسه، ويكره  •
 .هلم ما يكره نلفسه

 .Religion is sincerity/sincere advice  اِلين انلصيحة

 :احلديث .1455
 -ريض اهلل عنه-عن أيب رقية تميم بن أوس ادلاري 

ادلين »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
هلل، ولكتابه، ولرسوهل، »قلنا: ملن؟ قال: « انلصيحة

 «.وألئمة املسلمني واعمتهم

** 

1455. Hadith: 

Abu Ruqayyah Tameem ibn Aws ad-Daari, may Allah 

be pleased with him, reported that the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: 

"Religion is sincerity/sincere advice." We said: "To 

whom?" He said: "To Allah, His Book, His Messenger, 

the Muslim leaders, and the general body of Muslims". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جاء ادلين احلنيف بإخالص انلصيحة وبذهلا، وبأن 
، ونزنهه عن -عز وجل-نؤمن ونعرتف بوحدانية اهلل 

انلقائص ونصفه بصفات الكمال، وأن القرآن الكمه 
مزنل غري خملوق، نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، 

بما جاء به  -صىل اهلل عليه وسلم-ونصدق الرسول 
ونمتثل أمره وجنتنب ما نىه عنه، وننصح ألئمة 
املسلمني بمعاونتهم ىلع احلق وإرشادهم إىل ما جهلوه 
ونذكرهم ما نسوه أو غفلوا عنه، ونرشد اعمة 
املسلمني إىل احلق، ونكف عنهم األذى منا ومن 
غرينا ىلع حسب االستطاعة، ونأمرهم باملعروف 

م عن املنكر، واجلامع للنصح هلم: أن ُنب هلم وننهاه
 .ما حيب لك منا نلفسه

** 

Islam, the true religion, urges its followers to offer 

sincere advice (Naseehah), to believe in and 

acknowledge the oneness of Allah, Exalted and Mighty, 

deeming Him free of any imperfection and describing 

Him with perfect attributes; to believe that the Qur'an is 

His Speech, revealed and not created, to act upon its 

clear verses and believe in its ambiguous verses; to 

believe what the Messenger, may Allah's peace and 

blessings be upon him, brought, obeying his 

commands and avoiding his prohibitions; to offer the 

Muslim leaders sincere advice by aiding them upon 

truth, guiding them regarding what they are ignorant of, 

and reminding them of what they forget or are heedless 

of; to guide the common Muslims to the truth, to refrain 

from harming them and protect them from others' harm 

as much as we can, and to enjoin them to do good and 

forbid them from evil. In brief, Naseehah for them is to 

wish for them what each of us wishes for himself. 
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، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، واالقتداء به يف أقوهل وأفعاهل، وحمبته وحمبة ولرسوهل : بتصديق رساتله، واإليمان ِبميع ما جاء به وطاعته •
 .أتباعه

 :فوائد احلديث
 .األمر بانلصيحة .1

 .عظم مزنلة انلصيحة من ادلين، ذلا سميت دينا .2

 .أن ادلين يشمل األقوال واألعمال .3

أهل السامع تلتشوق نفسه حينئذ إيله، فيكون أوقع يف نفسه مما إذا للعالم أن يكل فهم ما يلقيه إىل السامع، وال يزيد هل يف ابليان حىت يس .4
 .أخربه به مبارشة

له -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم الرسول  .5  .حيث يذكر اليشء جمماًل ثم يفصي

 .ىلع العلم، وأنهم لم يدعوا شيئاً حيتاجون إىل بيانه إال وسألوا عنه -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .6

ثم ألئمة  -صىل اهلل عليه وسلم-بانلصيحة هلل، ثم للكتاب، ثم للرسول  -صىل اهلل عليه وسلم-هم فاألهم، حيث بدأ انليب ابلداءة باأل .7
 .املسلمني، ثم اعمتهم

 .تأكيد الالكم باتلكرار لالهتمام واإلفهام، كما جاء يف رواية اإلمام أمحد: "ادلين انلصيحة" ثالثاً  .8

 .شمول انلصيحة للجميع .9

 املراجع:واملصادر 

رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن  -ه. 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  -
رشح األربعني  -للنرش، الرياض. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد  -عثيمني، دار الثيا للنرش. 

األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن.  -ه. 1433انلووية، للشيخ صالح آل الشيخ، دار احلجاز، الطبعة اثلانية، 
، دار 3رشح األربعني انلووية، ملحمد يرسي، ط يف امعاجل -. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -

 .ه1430اليرس، القاهرة، 
   (4309) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < رشوط اإلمامة العظىم اتلصنيف:
  صىل اهلل عليه وسلم السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < شفقته

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .امهلل : يه بمعىن: يا اهلل •

 .فَشقَّ عليهم : صعيب عليهم األمر •

 :فوائد احلديث
 .ل اذلين يشقون ىلع انلاساحلديث فيه وعيد شديد ىلع األمراء والعما .1

 .جيب ىلع من توىل شيئا من أمور املسلمني أن يرفق بهم ما استطاع .2

 .أن اجلزاء من جنس العمل .3

 املراجع:املصادر و

 املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. فتح ذي اجلالل
م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل 2009 - 1430الطبعة األوىل  -الكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش وا

مة.الطبعة: اخلاِمسَ 1428 1الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط ة املكري  م 2003 - ـه 1423ة، ه توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكي
   (5330) الرقم املوحد:

امهلل من َوِِلَ من أمر أميت شيئا, فَشقَّ عليهم، 
  فاْشُقْق عليه

O Allah! Whoever was entrusted with 
authority over any affair of my nation and 
made it difficult for them, make it difficult 

for him. 

 :احلديث .1456
امهلل من َويِلَ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 «.من أمر أميت شيئا, فَشقَّ عليهم؛ فاْشُقْق عليه

** 

1456. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said: "O Allah! Whoever was entrusted with 

authority over any affair of my nation and made it 

difficult for them, make it difficult for him". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ديث وعيد شديد ملن ويل أمًرا من أمور يف احل
املسلمني صغرًيا اكن أم كبرًيا وأدخل عليهم املشقة، 

 -عليه الصالة والسالم-وذلك بداعء رسول اهلل 
 .جيازيه من جنس ما عمل -تعاىل-عليه بأن اهلل 

** 

This Hadith is a stern warning to anyone in power over 

Muslims, regardless of his position being major or 

minor, and he makes matters difficult for them. The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

supplicated against such a person, asking Allah to 

make things difficult for him as a fair retribution. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

إِنَّ نَاًسا اكنوا يُْؤَخُذوَن بالَوْْحِ يف َعْهِد رسوِل اهللِ 
وإِنَّ الَوْْحَ قَِد اْنَقَطَع،  -صىل اهلل عليه وسلم-

ْعَمالُِكْم، 
َ
ُخُذُكْم اآلَن بما َظَهَر نلا ِمْن أ

ْ
وإِنََّما نَأ

 
َ
ْظَهَر نَلَا َخرْيًا أ

َ
ْبَناهُ، ولَيَْس نَلَا ِمْن َفَمْن أ ِمنَّاهُ وقَرَّ

ٌء، اهلُل حُيَاِسُبُه يف ََسِيَرتِِه، وَمْن  ََسِيَرتِِه يَشْ
ْقهُ  َمْنُه ولم نَُصدِّ

ْ
ْظَهَر نلا ُسوًءا لم نَأ

َ
 أ

 

People were judged by the divine revelation 
during the lifetime of the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be 
upon him, but the divine revelation has 

ceased. Now, we only judge you by what is 
apparent to us from your deeds. Whoever 

appears to be good, we trust and honor 
him, and what he does in secret is no 

concern of ours, for Allah will judge him 
for what he does in secret. Whoever 

appears to be evil, we will not trust or 
believe him. 

 :احلديث .1457
عن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، قال: سمعت عمر 

يقول: إن ناسا اكنوا  -ريض اهلل عنه-بن اخلطاب 
صىل اهلل عليه -يُؤَْخُذوَن بالويح يف عهد رسول اهلل 

وإن الويح قد انقطع، وإنما نأخذكم اآلن  -وسلم
نَّاُه  مَّ

َ
بما ظهر نلا من أعمالكم، فمن أظهر نلا خرًيا أ

بْنَ  اُه، وليس نلا من رسيرته يشء، اهلل حياسبه يف وقَرَّ
رسيرته، ومن أظهر نلا سوًءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن 

 قال: إن رسيرته حسنة.

** 

1457. Hadith: 

`Abdullah ibn `Utbah ibn Mas`ood reported: "I heard 

`Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, 

say: 'People were judged by the divine revelation during 

the lifetime of the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, but the divine 

revelation has ceased. Now, we only judge you by what 

is apparent to us from your deeds. Whoever appears to 

be good, we trust and honor him, and what he does in 

secret is no concern of ours, for Allah will judge him for 

what he does in secret. Whoever appears to be evil, we 

will not trust or believe him, even if he says that his 

intentions are good" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

حتدث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عمن أرس 
رسيرة باطلة يف وقت الويح ال َيىف أمره ىلع انليب 
صىل اهلل عليه وسلم بما يزنل من الويح؛ ألن أناًسا 

لسالم اكنوا منافقني يف عهد الرسول عليه الصالة وا
يظهرون اخلري ويبطنون الرش، ولكن اهلل تعاىل اكن 
يفضحهم بما يزنل من الويح ىلع رسوهل صىل اهلل 
عليه وسلم، لكن ملا انقطع الويح صار انلاس ال 
يعلمون من املنافق؛ ألن انلفاق يف القلب، فيقول 
ريض اهلل عنه: وإنما نأخذكم اآلن بما ظهر نلا فمن 

ا خرًيا؛ اعملناه خبريه اذلي أبداه نلا وإن أرس أظهر نل
ا؛ اعملناه برشه اذلي  رسيرة سيئة، ومن أبدى رشًّ
أبداه نلا، وليس نلا من نيته مسؤويلة، انلية موكولة 
إىل رب العاملني عز وجل، اذلي يعلم ما توسوس به 

 .نفس اإلنسان

** 

`Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, 

spoke about the one who concealed evil intentions at 

the time of divine revelation, and how that was made 

known to the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, through the revelation. During the time of 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, some people were hypocrites, 

pretending to be good while concealing evil. However, 

Allah the Exalted, exposed them through the revelation 

to His Messenger, may Allah's peace and blessings be 

upon him. When the revelation ceased, people were 

incapable of knowing the hypocrites, because 

hypocrisy is in the heart. He (`Umar), may Allah be 

pleased with him, thus said that they started judging 

people by what appears to them. So whoever appeared 

to be good, they dealt with him according to what he 

showed, even if he had evil intentions. Whoever 

appeared to be evil, they dealt with him according to the 

evil he showed, and they were not responsible for his 

intention. The intention is entrusted to the Lord of the 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

218 
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  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري احلديث:راوي 

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يؤخذون بالويح : أي: يزنل الويح فيهم فيكشف عن حقائق حاهلم •

 .أمنَّاه : صريناه عندنا أمينا •

 .قربناه : أكرمناه بما يستحق •

 .ليس نلا : ال تعلق نلا •

 .ته : أي: ما أرسه وأخفاهرسير •

 :فوائد احلديث
 .إجراء األحاكم اإلسالمية ىلع ظواهر انلاس وما يصدر منهم من أعمال .1

 .احلساب يوم اجلزاء يكون ىلع ما أخىف العبد من رسيرته، فإن اكنت حسنة فحسن، وإن اكنت رشا فجزاؤه من جنس عمله .2

 امة احلدود والقصاصال تُسولغ انلية احلسنة فعل املعصية، وال تسقط إق .3

 إخبار عمر ريض اهلل عنه عن أحوال انلاس يف فرتة انلبوة وما بعدها .4

 ينبيغ ىلع الرايع العدل بني الرعية، وإنفاذ األحاكم الرشعية ىلع الرشيف والوضيع سواء .5

 املراجع:املصادر و

نزهة  -ه. 1422ري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زه-صحيح ابلخاري  -
بريوت -مؤسسة الرسالة-حممد أمني لطيف-يلع الرشبيج-ميح ادلين مستو-مصطىف ابلغا-املتقني برشح رياض الصاحلني/ تأيلف مصطىف سعيد اخلن

 ديلل -. 1418 األوىل الطبعة– اجلوزي ابن دار اهلاليل عيد بن سليم –بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني  -. 1407الطبعة الرابعة عرشة-بلنان–
، واتلوزيع والنرش للطباعة املعرفة دار-شيحا مأمون خليل: بها اعتىن-الصدييق عالن بن حممد بن يلع حممد  - الصاحلني رياض لطرق الفاحلني
 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –بريوت 

   (4234) الرقم املوحد:

Worlds, the Exalted and Mighty, who knows what one's 

inner self whispers to him. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

إذا أراد اهلل باألمري خريا، جعل هل وزير صدق، 
إن نِس ذكره، وإن ذكر أاعنه، وإذا أراد به غري 
ذلك جعل هل وزير سوء، إن نِس لم يذكره، وإن 

 ذكر لم يعنه

 

If Allah wills to do good to a ruler, He 
appoints for him a truthful adviser, who 

will remind him if he forgets and help him 
if he remembers. And if Allah wills 

otherwise for him, He appoints for him a 
bad adviser who will not remind him if he 

forgets, nor will he help him if he 
remembers. 

 :احلديث .1458
َراَد اهلُل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
ِإَذا أ

َرُه، َوإِْن  بِاألِمريِ  َخرًيا، َجَعَل هَلُ َوِزيَر ِصدٍق، ِإْن نيَِسَ َذكَّ
َراَد بِِه َغرَي َذلَِك َجَعَل هَلُ َوِزيَر ُسوٍء، 

َ
اَعنَُه، َوِإَذا أ

َ
َذَكَر أ

رُه، َوِإْن َذَكَر لَْم يُِعنْهُ   «.إِْن نيَِسَ لَْم يَُذكل

** 

1458. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said: "If Allah wills to do good to a ruler, He 

appoints for him a truthful adviser, who will remind him 

if he forgets and help him if he remembers. And if Allah 

wills otherwise for him, He appoints for him a bad 

adviser who will not remind him if he forgets, nor will he 

help him if he remembers". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

: "إذا أراد اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
باألمري خرياً"، واملراد من اإلرادة يف هذا احلديث 
اإلرادة الكونية القدرية؛ ذللك جاء فيها تنوُّع اتلعلُّق 

ري والرش؛ ألن اهلل قد حيبها وقد من حيث اخل
ِعها لإلرادة  يبغضها، وهذه اإلرادة شاملة بتَوسُّ
ت هذه اخلريية ملن ُوفلق  الرشعية اليت حيبُّها اهلل، وفرسل
لوزير صدق من األمراء خبريية اتلوفيق خلريي 
ادلارين، كما فرست هذه اخلريية باجلنة.  وقوهل: 

والفعل، والظاهر "جعل هل وزير صدق" أي يف القول 
وابلاطن، وأضافه إىل الصدق؛ ألنَّه األساس يف 
الُصحبة وغريها. فــ"إن نيس" أي: هذا األمري، فإن 

، أو -والنسيان من طبيعة البرش-نيس ما حيتاج إيله 
ضلي عن حكم رشيع، أو قضية مظلوم، أو مصالح 
ره" أي: هذا الوزير الصادق وهداه. "وإن  لرعية، "ذكَّ

ري ذلك، "أاعنه" عليه بالرأي والقول ذكر" األم
والفعل.  وأما قوهل: "وإذا أراد به غري ذلك" أي: غري 
اً، وعربَّ عنه بما ذكر إيماء إىل  اخلري، بأن أراد به رشي
؛ ألنه إذا اجتنب ذكر  اتلحريض ىلع اجتناب الرشي

 جيتنب فألن وشناعته، لبشاعته ؛-الرش أي–اسمه 
": ذلك" اإلشارة باسم يهف واإلتيان أوىل، به املسىم

** 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "If Allah wills to do good 

to a ruler," referring to the universal will of Allah, and 

that is why it can be either good or bad because Allah 

may love it or hate it. This comprehensive will includes 

the legislative will that Allah loves. This good of being 

granted an honest adviser was interpreted as the good 

of both abodes; this life and the Hereafter. It was also 

interpreted to be Paradise.   His statement: "He 

appoints for him a truthful adviser" means truthful in his 

words and deeds, both inwardly and outwardly. He 

described him as being truthful because that is the 

basis of good companionship. So, if this ruler forgets 

something that he needs —given that forgetfulness is 

part of human nature— or if he is mislead in a religious 

matter or a verdict against an oppressed person or in 

something related to the welfare of his subjects, then 

this truthful adviser will remind him and guide him to 

what is correct. Also, if this ruler knows the correct thing 

to do, then his truthful adviser will support him with his 

opinion, words, and deeds.   His statement: "If Allah 

wills otherwise for him" means other than good; i.e. evil. 

He did not say the word 'evil' explicitly in order to avoid 

using a word that is inappropriate and unpleasant, 

especially when attributing it to Allah.  His statement: 

"He appoints for him a bad adviser who will not remind 

him if he forgets, nor will he help him if he remembers" 

means that He will grant him an evil adviser who will be 
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  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع الرعية اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َوِزير : هو الصاحب املؤازر اذلي يلتيجء األمري إىل رأيه وتدبريه، وحيمل عنه شيئا من أثقاهل •

 .ِصدق : صادق ناصح •

 .إِْن نيَِسَ : أي: شيئا مما جيب فعله، وحيقق مصلحة األمة •

ء يميل إىل الرش وا •  .لفساد، ويرغلب يف ظلم احلاكم للرعيةُسوٍء : يسل

َراَد بِِه َغرَي َذلَِك : أراد به رشا •
َ
 .َوإَِذا أ

 :فوائد احلديث
 .، ويف ذلك عون ىلع إقامة العدل-تعاىل ورضاه عنه-وجود فئة صاحلة حول احلاكم ترشده إىل اخلري وتعينه عليه ديلل توفيق اهلل  .1

 .المة سعادة الوايل، واتلحذير من وزير السوء، وأنه عالمة ىلع شقاوة الوايلاحلث ىلع اختاذ وزير صالح، وأن ذلك من ع .2

 .حتذير احلاكم من بطانة الرش؛ فإنها سبب لإلفساد والطغيان .3

 املراجع:املصادر و

اض الصاحلني، فيصل بن عبد ه.  تطريز ري1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

ه. رياض الصاحلني من 1425الطبعة: الرابعة رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. صحيح الرتغيب 1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

ني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة والرتهيب، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة: اخلامسة. نزهة املتق
 .م1987ه، 1407الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش، 

   (3011) الرقم املوحد:

تعظيٌم للخري وإعالء لرتبته،  فيه للبعيد؛ املوضوع
وحتضيضاً ىلع طلبه، والسيع يف حتصيله.  اكنت 
انلتيجة "جعل هل وزير سوء" واملراد: وزير سوء يف 
القول، والفعل، نظري ما سبق يف ضده. "إن نيس" أي: 

ره" به؛ ألنه ليس عنده  من ترك ماال بد منه "لم يذكل
انلور القليب ما حيمله ىلع ذلك.  "وإن ذكر لم يعنه" 

 .بل يسىع يف رصفه عنه؛ لرشارة طبعه، وسوء صنعه

evil in his words and deeds, the opposite of the first 

case. If the ruler forgets or is mislead, he will not assist 

him or guide him to what is right because he lacks the 

light in the heart which would allow him to help the ruler. 

If the ruler knows what to do, he will not assist him; 

rather, he will discourage him from doing the right thing 

due to his evil nature and bad intentions. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل
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  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنه اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ولطفه بعباده . -تعاىل-سعة رمحة اهلل  .1
جز عن أداء ما اعتاد عليه من األعمال الصاحلة ؛ بعذر رشيع من سفر أو مرض مع قيام انلية اجلازمة ىلع فعله يف حال القدرة ، كتب من ع .2

 .هل أجره كما لو اكن مقيما صحيًحا

 املراجع:املصادر و

مد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حم-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1422

املؤلف: عبد الرمحن بن -ألخيار يف رشح جوامع األخبار بهجة قلوب األبرار وقرة عيون ا -ه. 1418الطبعة األوىل -سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 .م2002 - ـه1422الطبعة: األوىل -مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع -املحقق: عبد الكريم بن رسيم ال ادلريين -نارص السعدي 

   (3553) الرقم املوحد:

إذا َمرِض الَعبد أو سافر ُكتب هل مثُل ما اكن 
  يعمل مقيًما صحيًحا

If a person falls ill or travels, he shall be 
credited with whatever good deeds he used 

to perform while at home and in good 
health. 

 :احلديث .1459
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

إذا َمرِض الَعبد »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.أو سافر ُكِتب هل مثُل ما اكن يعمل مقيًما صحيًحا

** 

1459. Hadith: 

Abu Moosa Al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, said: ‘If a person falls ill or 

travels, he shall be credited with whatever good deeds 

he used to perform while at home and in good health”’. 

 .صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اإلنسان إذا اكن من اعدته أن يعمل عماًل صاحلًا حال 
صحته وفراغه  ثم مرض فلم يقدر ىلع اإلتيان به 
فإنه يكتب هل األجر اكماًل، كما لو عمله يف حال 

سفر أو أي عذر آخر الصحة، وكذلك إذا اكن املانع ال
 .اكحليض

** 

If a person habitually performs some pious act when he 

is healthy or has free time, and then he becomes sick 

and therefore unable to perform this same deed, Allah, 

the Almighty, will record for him the reward in full, as if 

he has actually done it. The same holds true if a person 

is prevented from doing this usual act by a journey or 

anything else, like menses. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

إنَّ اهلل أِذن لرسوهل ولم يأذن لكم، وإنما أِذَن يل 
دت ُحْرَمُتَها ايلوم ساعة من نهار، وقد اع

اِهُد الغائب  َكُحرمتها باألْمِس، فلُْيَبلِّْغ الشَّ
 

Allah gave permission to His Messenger 
and did not give permission to you. Allah 

only gave me permission for a few hours of 
daytime, and its sanctity today is as it was 
yesterday... So, let those who are present 

inform those who are absent 

 :احلديث .1460
ُخَويْدِلِ بن عمرو اخلَُزايع العدوي -عن أيب رُشيح 

: أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص -ريض اهلل عنه
ائَْذْن يل أيها األمري أن  -وهو يبعث ابْلُُعوَث إىل مكة-

ثََك قوال قام به رسول اهلل  َحدل
ُ
 -ىل اهلل عليه وسلمص-أ

ُذنَاَي ، َوواََعُه قليب، 
ُ
الغد من يوم الفتح؛ فسمَعتْه أ

وأبرصته عيناي حني تكلم به أنه محد اهلل وأثىن 
ْمَها »عليه، ثم قال:  َمَها اهلل تعاىل، ولم حُيَرل إن مكة َحرَّ

انلاس، فال حيل اِلْمِرٍئ يؤمن باهلل وايلوم اآلخر: أن 
ضد بها شجرة، فإن أحد يسفك بها دًما، وال يع

 -صىل اهلل عليه وسلم-ترخص بقتال رسول اهلل 
فقولوا: إنَّ اهلل أِذن لرسوهل ولم يأذن لكم. وإنما أِذَن 
يل ساعة من نهار، وقد اعدت ُحْرَمتَُها ايلوم َكُحرمتها 

اِهُد الغائب فقيل أليب رشيح: «.  باألْمِس، فَلْيُبِْلِغ الشَّ
م بذلك منك يا أبا رشيح، إن ما قال لك؟ قال: أنا أعل

 .احلرم اَل يُِعيُذ اعصيا،  َواَل َفارًّا بدٍم، واَل َفارًّا خِبَْرَبةٍ 

** 

1460. Hadith: 

Abu Shurayh Khuwaylid ibn `Amr al-Khuzaa`i al-

`Adawi, may Allah be pleased with him, reported that 

he said to `Amr ibn Sa`eed ibn al-`Aas, when the latter 

was sending troops to Makkah (to fight `Abdullah ibn 

az-Zubayr): "O Commander, allow me to tell you what 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said on the day following the 

Conquest of Makkah. My ears heard it, my heart 

understood it thoroughly, and I saw it with my own eyes 

when he spoke it. He glorified Allah and praised Him 

then said: 'It was Allah the Almighty, and not the people, 

who made Makkah a sanctuary, so it is impermissible 

for anyone who believes in Allah and the Last Day to 

shed blood in it or to cut down its trees. If someone 

argues that fighting in it is permissible because the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, fought in it, say to him: "Allah gave 

permission to His Messenger and did not give 

permission to you." Allah only gave me permission for 

a few hours of daytime, and its sanctity today is as it 

was yesterday... So, let those who are present inform 

those who are absent (of what I just said).'" Abu 

Shurayh was asked: "What did he (`Amr) say to you?" 

He said: ('Amr said) "O Abu Shurayh! I know better than 

you in this respect. Makkah does not give protection to 

a sinner, or a fugitive murderer or thief.” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ملا أراد عمرو بن سعيد بن العاص، املعروف 
ْشَدق، أن جيهز جيًشا إىل مكة املكرمة وهو يومئذ 

َ
باأل

أمري لزييد بن معاوية ىلع املدينة املنورة، لقتال عبد 
ْيٍح ُخَوْيدِلِ  اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهما، جاءه أبو رُشَ

، يلنصحه يف ذلك. -هريض اهلل عن-بن عمرو اخلَُزايع 
ف أبو رُشيح  ولكون املنصوح كبرًيا يف نفسه، تلطَّ
معه يف اخلطاب، حكمة منه ورشًدا، يلكون أدَع إىل 
قبول انلصيحة وسالمة العاقبة، فاستأذنه يلليق إيله 

** 

`Amr ibn Sa`eed ibn al-`Aas, who was known as Al-

Ashdaq, wanted to prepare an army to march to 

Makkah, when he was  governor of Madinah during the 

Caliphate of Yazeed ibn Mu`aawiyah. His purpose was 

to fight `Abdullah ibn az-Zubayr, may Allah be pleased 

with him. So Abu Shurayh, whose full name is 

Khuwaylid ibn `Amr al-Khuzaa`i, went to him to offer 

him advice in this respect. However, since his advice 

was directed at a person who has high regard of 

himself, Abu Shurayh was gentle and softened his 

speech when talking to him, out of wisdom and 

intelligence, so that the chances of his advice being 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < آداب األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو رُشيح ُخويدل بن عمرو اخلزايع العدوي  اتلخريج:

نصيحة يف شأن بعثه اذلي هو ساٍع فيه، وأخربه أنه 
متأكد من صحة هذا احلديث اذلي سيلقيه عليه، 

من صدقه إذ قد سمعته أذناه وواعه قلبه،  وواثق
وأبرصته عيناه حني تكلم به انليب صىل اهلل عليه 
وسلم، فأذن هل عمرو بن سعيد يف الالكم. فقال أبو 
رشيح: إن انليب صىل اهلل عليه وسلم صبيحة فتح 
مكة محد اهلل وأثىن عليه ثم قال: "إن مكة حرمها 

عريقة اهلل يوم خلق السماوات واألرض" فيه 
باتلعظيم واتلقديس، ولم حيرمها انلاس كتحريم 
احلىم املؤقت واملرايع واملياه، وإنما اهلل اذلي توىلَّ 
حتريمها، يلكون أعظم وأبلغ. فإذا اكن حتريمها قديًما 

 -ومن اهلل فال حيل المرئ يؤمن باهلل وايلوم اآلخر 
أن يسفك بها دماً، وال  -إن اكن حيافظ ىلع إيمانه 

ا بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتايل يوم يعضده
الفتح، فقولوا: إنك لست كهيئة رسول اهلل صىل اهلل 
ِذَن هل ولم يُؤذن لك. ىلع أنه لم حيل 

ُ
عليه وسلم، فقد أ

القتال بها دائًما، وإنما يه ساعة من نهار، بقدر تلك 
احلاجة، وقد اعدت حرمتها كما اكنت، فليبلغ 

أيها األمري، لكوين الشاهد الغائب. هلذا بلغتك 
شاهًدا هذا الالكم، صبيحة الفتح، وأنت لم تشهده. 
فقال انلاس أليب رشيح: بماذا أجابك عمرو ؟ فقال: 
أجابين بقوهل : "أنا أعلم بذلك منك يا أبا رشيح، إن 
ا خِبَْرَبٍة" فعارض احلديث  احلرم ال يُِعيُذ اعصياً وال فاًري

لقتال ابن الزبري، برأيه، ولم يمتنع عن إرسال ابلعوث 
 .بل استمر ىلع ذلك

accepted are higher and he would be safe from any 

unfavorable consequences. He asked him permission 

if he could give him advice regarding the army he was 

preparing to send. He told him that he was certain of 

the authenticity of this Hadith that he was about to 

relate to him, and confident of its truthfulness since he 

was present when the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said it. His ears heard it, his 

heart understood it, and his eyes saw it. So `Amr ibn 

Sa`eed gave him permission to speak.  Abu Shurayh 

said that on the morning after the Conquest of Makkah, 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, praised Allah and glorified him, then he said: "Allah 

has made Makkah sacred since the day He created the 

heavens and the earth," i.e. its sacredness is ancient. 

It was not the people who made it temporarily sacred 

as they do with private property or grazing land or water 

sources. Rather, it was Allah who made it sacred so 

that its sanctity becomes greater and more 

emphasized. So if Makkah’s sacredness was ancient 

and decreed by Allah, then it is not permissible for 

anyone who believes in Allah and the Last Day -if he is 

keen on preserving his faith- to spill the blood of anyone 

in it or cut down any of its trees. If anyone comes along 

and uses my fighting in Makkah as a justification, then 

say to him: You are not like the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him. He was 

given permission, but you were not, keeping in mind 

that fighting in Makkah was not made lawful for him at 

all times; rather, it was only a few hours of daytime in 

proportion to the need to fight. After that need was 

fulfilled, its sacredness was restored. So let those who 

are present relay that to those who are absent. For this 

reason, I am relaying this to you, O Commander, 

because I witnessed and heard this from Allah’s 

Messenger on the morning after the conquest, and you 

did not witness it. The People asked Abu Shurayh: 

"What did `Amr answer you?" He replied: "He said to 

me: 'I have more knowledge of this than you, O Abu 

Shurayh. Indeed the Haram (the sacred precinct) does 

not protect a sinner or a fugitive thief.'" So he 

challenged the Hadith with his opinion, and he did not 

refrain from sending the army to fight Ibn az-Zubayr; 

rather, he proceeded with his plan. 
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 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :املفردات معاين
 .يبعث ابلعوث إىل مكة : أي يرسل اجليوش إىل مكة •

 .ائَْذْن يِل : اسمح يل •

َمها : جعلها ذا حرمة عظيمة •  .َحرَّ

 .لم حيرمها انلاس : لم يكن حتريمها من قبل انلاس، حىت يمكن انتهاكه أو تغيريه •

 .يسفك بها دًما : أي يريق يف مكة دًما ، واملراد بسفك ادلم : القتل •

 .َيْعِضد : ال يقطعال  •

 .ساعًة من نهار : وقتًا من نهار، ويه ساعة الفتح، من طلوع الشمس إىل صالة العرص •

 .اَعَدْت : رجعت •

 .ال يُِعيُْذ : ال جيري وال يعصم •

ا بدم : هارًبا بدم، أي قاتاًل هرب إىل احلرم •  .فارَّ

 .َخرَبٍة : تهمة أو خيانة •

 :فوائد احلديث
 .إيله؛ ألنه أبلغإفادة العلم وقت احلاجة  .1

 .نصح والة األمور، وأن يكون ذلك بلطف ولني، ألنه أجنح يف املقصود .2

 .قوة أيب رشيح ريض اهلل تعاىل عنه يف بيان احلق .3

 .إقرار الصحابة إمارة األمراء ولو اكنوا فساقًا .4

فسه، أو تكرر عليه. أو شاهد احلادث، أو نقله عن توكيد اخلرب بما يثبته ويؤيده، من بيان الطرق الوثيقة، اليت وصل منها؛ مثل كونه سمعه بن .5
 .ثقة، وُنو ذلك

 .مرشوعية اخلطبة عند احلاجة إيلها ملوعظة أو بيان حكم .6

 .ابلداءة باحلمد واثلناء ىلع اهلل تعاىل، يف اخلطب واملخاطبات، والرسائل وغريها، من الالكم املهم .7

 .ملكة فهو إظهار تلحريم اهلل -عليه السالم-انلاس، وأما حتريم إبراهيم تعظيم حرمة مكة، بكون حتريمها من اهلل تعاىل ال من  .8

 .أن الزتام أحاكم اهلل تعاىل من لوازم اإليمان باهلل وايلوم اآلخر .9

ي حدوده .10  .أن اإليمان الصحيح هو الرادع عن حمارم اهلل وتعدل

 حتريم القتل والقتال يف مكة .11

 .احلرم حتريم قطع األشجار يف مكة واملراد به مجيع .12

 .إباحة القتال للنيب صىل اهلل عليه وسلم ساعة، لم تبح قبلها، ولن تباح بعدها .13

 .ثبوت ختصيص انليب صىل اهلل عليه وسلم ببعض األحاكم .14

 .ال حيل ألحد أن يرتخص بقتال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فيقاتل يف مكة .15

 ."رسول اهلل أن انليب فتح مكة َعنَْوًة لقوهل: "فإن أحد ترخص بقتال .16

 .أن أفعال انليب صىل اهلل عليه وسلم يقتدى به فيها، إال أن يدل ادليلل ىلع اتلخصيص .17

 .وجوب تبليغ العلم ملن يعلمه، السيما عند احلاجة إيله. وهذا ما محل أبا رشيح ىلع نصيحة عمرو بن سعيد .18

 .وقوع النسخ يف األحاكم الرشعية حسبما تقتضيه حكمة اهلل تعاىل .19

 .لنسخ مرتني يف فعل واحد؛ ألن القتال بمكة اكن حراما، ثم أحل للنيب صىل اهلل عليه وسلم ساعة الفتح ، ثم ُحرمجواز ا .20

 .قبول خرب الواحد يف األمور ادلينية .21

 .بالغة انليب صىل اهلل عليه وسلم وقوة الكمه وتأثريه يف انلفس .22

 .رفض معارضة ادليلل الرشيع بالرأي .23

 .اًل هل إذا تبني عنادهعدم الرد ىلع اخلصم إذال .24
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 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426األوىل:  اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة
ه. خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن  1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 

 ـه  1381حاكم، تأيلف: إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل:  ـه اإلملام برشح عمدة األ 1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
 ـهصحيح مسلم ، 1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .د ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوتتأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عب
   (4491) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < حكم األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:

 .والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد رواه أبو داود راوي احلديث:

إن انلاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا لَع يديه 
  أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه

When people see an oppressor but do not 
prevent him from committing sin, it is 

likely that Allah will punish them all 

 :احلديث .1461
قال: يا أيُّها  -ريض اهلل عنه-عن أيب بكر الصديق 

ين  ِ يُّها اذلَّ
َ
انلَّاس، إِنَيُكم تَلَقَرُؤون هذه اآلية: )يَا أ

ُكم َمْن َضلَّ إَِذا  نفَسُكم اَل يرَُضُّ
َ
آَمنُوا َعلَيُكم أ

صىل -[، َوإِينل سِمعت رسول اهلل 105اْهتََديتُم( ]املائدة: 
الَِم فَلَم »يقول:  -ليه وسلماهلل ع ُوا الظَّ

َ
ِإنَّ انلَياس ِإذا َرأ

ُهُم اهلُل بِِعَقاٍب ِمنْهُ  ْن َيُعَمي
َ
وَشَك أ

َ
ُخُذوا ىلَعَ يََديه أ

ْ
 .«يَأ

** 

1461. Hadith: 

Abu Bakr As-Siddiq, may Allah be pleased with him, 

said: "O people! You recite this Verse: {O you who 

believe, upon you is [responsibility for] yourselves. 

Those who have gone astray will not harm you when 

you have been guided.} [Surat-ul-Ma'idah: 105] But I 

have heard Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, saying: 'When people see an 

oppressor but do not prevent him committing sin, it is 

likely that Allah will punish them all.'" 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قال: أيها  -ريض اهلل عنه-قال أبو بكر الصديق 
انلاس، إنكم تقرؤون هذه اآلية )يا أيها اذلين آمنوا 
عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم( 

أن اإلنسان إذا اهتدى  (، وتفهمون منها105، )املائدة: 
بنفسه فإنه ال يرضه ضالل انلاس؛ ألنه استقام 

عز -بنفسه، فإذا استقام بنفسه فشأن غريه ىلع اهلل 
وهذا املعىن فاسد، فإن اهلل اشرتط لكون من  -وجل

ضل ال يرضنا أن نهتدي فقال: )ال يرضكم من ضل 
إذا اهتديتم(، ومن االهتداء: أن نأمر باملعروف 

املنكر، فإذا اكن هذا من االهتداء، فالبد وننىه عن 
ليك نسلم من الرضر من األمر املعروف وانليه عن 

: وإين سمعت انليب -ريض اهلل عنه-املنكر، وهلذا قال 
يقول: "إن انلاس إذا رأوا  -صىل اهلل عليه وسلم-

املنكر فلم يغريوه، أو فلم يأخذوا ىلع يد الظالم، 
عنده" يعين أنهم  أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب من

يرضهم من ضل إذا اكنوا يرون الضال وال يأمرونه 
باملعروف، وال ينهونه عن املنكر، فإنه يوشك أن 
يعمهم اهلل بالعقاب؛ الفاعل والغافل، الفاعل 

 .للمنكر، والغافل اذلي لم ينه عن املنكر

** 

Abu Bakr As-Siddiq, may Allah be pleased with him, 

once said: "O people! You recite this Verse: {O you who 

believe, you have the responsibility of yourselves. 

Those who have gone astray will not harm you if you 

are guided.} [Surat-ul-Ma'idah: 105] and you 

understand from it that if one is guided, misguidance of 

others will not harm him because he himself is on the 

straight path, and if he is on the straight path, then Allah 

the Almighty Knows how to deal with others. However, 

such understanding is not correct, because Allah has 

stipulated for guided one to be saved from the harm of 

others' misguidance, as He said: {Those who have 

gone astray will not harm you if you are guided.} Part of 

the guidance mentioned in the verse involves enjoining 

good and forbidding evil. In other words, it is necessary 

that we enjoin good and forbid evil if we want to be 

saved from the bad consequences of others' 

misguidance. For this reason Abu Bakr, may Allah be 

pleased with him, quoted the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, saying: "When 

people see an evil and do not forbid it or prevent the 

oppressor from doing it, it is likely that Allah will punish 

them all." It means that misguidance of others does 

affect the guided people who see the misguided person 

while they neither enjoin him to do good nor forbid him 

from doing evil. In this case, Allah's punishment is likely 

to overtake both of them: the doer of  evil and the one 

who does not forbid it. 
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  -ريض اهلل عنه-أبو بكر الصديق  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مر ف باألإِنَيُكم تَلَقَرُؤون هذه اآلية : أي: تتلونها ولكن ختطئون يف تفسريها عندما جُترونها ىلع عمومها فتتوهمون أن املؤمن الفرد غري ملك •

، ال باملعروف وانليه عن املنكر إذا اهتدى بذاته، وأن األمة غري ملكفة بإقامة رشيعة اهلل يف األرض إذا اهتدت بذاتها وضل انلاس من حوهلا
 .ليس األمر كذلك

ا يُريد من الظلم، كأنهم أمسكوا يَده • ُخُذوا ىلَعَ يََديه : لم يمنعوه عمَّ
ْ
 .فَلَم يَأ

 .يعمهم : يشملهم •

 :ديثفوائد احل
د ىلع األمة املسلمة أن تتضامن فيما بينها، وأن تتناصح وتتواىص، وأن تهتدي بهدي اهلل ثم ال يرضها بعد ذلك يشء أن يضل انلاس حوهلا بع .1

 .دعوتهم للهدى

 .عقاب اهلل يشمل الظالم لظلمه وغري الظالم إلقراره عليه وقد قدر ىلع منعه .2

 .ُحرمة القول يف القرآن بالرأي .3

 .-تعاىل-، حىت ال يفهمه ىلع غري ما أراد اهلل -عز وجل-ىلع اإلنسان العناية بفهم كتاب اهلل أنه جيب  .4

 املراجع:املصادر و

ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1395مطبعة مصطىف ابلايب احلليب ، مرص، ، رشكة مكتبة و2وآخرون، ط

ه. كنوز 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
ه. سنن أيب داود ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1موعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طرياض الصاحلني، جم

ه. سنن ابن ماجه،  1421بريوت،  -، مؤسسة الرسالة 1احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. السنن الكربى للنسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، ط
، : حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرشحتقيق

يب ، مكتبة املعارف، الرياض. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شع5ه. صحيح الرتغيب والرتهيب ملحمد نارص ادلين األبلاين ، ط1426الرياض، 
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني  1421، مؤسسة الرسالة، 1األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3470) الرقم املوحد:
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إن أول ما دخل انلقص لَع بِن إَسائيل أنه اكن 
جل يلىق الرجل، فيقول: يا هذا، اتق اهلل ودع الر

ما تصنع فإنه ال حيل لك، ثم يلقاه من الغد وهو 
لَع حاهل، فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله 

 ورشيبه وقعيده

 

The first deficiency that occurred within 
the Children of Israel was that a man (of 

them) would meet another man and say: O 
so-and-so, fear Allah, and abandon what 
you are doing, for it is not lawful for you. 

He would then meet him the next day, still 
doing the same sin, without this preventing 

him from eating with him, drinking with 
him and sitting with him. 

 :احلديث .1462
قَاَل: َقاَل رَُسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

إن أول ما دخل انلقُص ىلع »: -صىل اهلل عليه وسلم-
بين إرسائيل أنه اكن الرجل يَلََْق الرجل، فيقول: يا 
لُّ لك، ثم يَلَْقاُه  هذا، اتق اهلل ودع ما تصنُع فإنه ال حَيِ

ون من الَغِد وهو ىلع حاهل، فال يمنعه ذلك أن يك
يبَُه وقَِعيَدُه، فلما فعلوا ذلك رضب اهلل  ِكيلَُه ورَشِ

َ
أ

ثم قال: }لعن اذلين كفروا « قلوب بعضهم ببعض
من بين إرسائيل ىلع لسان داود وعيىس ابن مريم 
ذلك بما عصوا واكنوا يعتدون اكنوا ال يتناهون عن 
منكر فعلوه بلئس ما اكنوا يفعلون ترى كثريا منهم 

وا بلئس ما قدمت هلم أنفسهم{ يتولون اذلين كفر
[ ثم قال: 81 - 78}فاسقون{ ]املائدة:  -إىل قوهل  -
ُمُرنَّ باملعروف، وتَلنَْهُونَّ عن املنكر، »

ْ
الك، واهلل تَلأ

ْطًرا، 
َ
وتَلأُخُذنَّ ىلع يَِد الظالم، وتَلَأِطُرنَُّه ىلع احلق أ

َبنَّ اهلل ا، أو يَلرَْضِ نَُّه ىلع احلق َقرْصً  بقلوب وتَلَْقرُصُ
ويف «. بعضكم ىلع بعض، ثم يلَلَْعننُكْم َكَما لََعنَُهمْ 

ملا وقعت بنو إرسائيل يف املعايص َنَهتُْهم »رواية: 
علماؤهم فلم يَنْتَُهوا، فَجالَُسوُهْم يف جَمَالِِسِهم، 
ووالَكُوهم وَشاَرُبوُهم، فرضب اهلل قلوَب بعضهم 

ذلك  ببعض، ولعنهم ىلع لسان داود وعيىس ابن مريم
صىل  -فجلس رسول اهلل « بما عصوا واكنوا يعتدون

ال، واذلي »واكن متكئا، فقال:  -اهلل عليه وسلم 
ْطًرا

َ
ِطُروُهم ىلع احلق أ

ْ
 «.نفيس بيده حىت تَأ

** 

1462. Hadith: 

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ''The first deficiency that 

occurred within the Children of Israel was that a man 

(of them) would meet another man and say: 'O so-and-

so, fear Allah, and abandon what you are doing, for it is 

not lawful for you.' He would then meet him the next 

day, still doing the same sin, without this preventing him 

from eating with him, drinking with him and sitting with 

him. When they did so, Allah mixed their hearts with 

each other (i.e. blackened the hearts of all of them, and 

made them all the same in terms of evil and 

wickedness). He then recited the verses: {Cursed were 

those who disbelieved among the Children of Israel by 

the tongue of David and of Jesus, the son of Mary. That 

was because they disobeyed and [habitually] 

transgressed. They used not to prevent one another 

from wrongdoing that they did. How wretched was that 

which they were doing. You see many of them 

becoming allies of those who disbelieved [i.e., the 

polytheists]. How wretched is that which they have put 

forth for themselves. And if they had believed in Allah 

and the Prophet and in what was revealed to him, they 

would not have taken them as allies; but many of them 

are defiantly disobedient.} [Surat-ul Maa'idah :78-81].'' 

He, may Allah's peace and blessings be upon him, then 

said: ''Nay, by Allah! you must enjoin what is good and 

forbid what is evil, prevent the wrongdoer, force him to 

adhere to what is right, and restrict him to doing what is 

right. Otherwise, Allah will mix your hearts with each 

other and will curse you as he cursed them.'' In another 

narration: ''When the Children of Israel slipped into sins, 

their scholars forbade them but they did not comply. 

However, their scholars shared their sessions, food, 

and drink. Therefore, Allah, the Almighty, mixed their 

hearts with each other and cursed them through the 

tongue of Dawood and ̀ Isa, the son of Maryam, for they 

disobeyed and transgressed.'' The Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, stood 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < حكم األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:
  قصص وأحوال األمم السابقة السرية واتلاريخ < اتلاريخ <

 .الرواية األوىل: رواها أبو داود. الرواية اثلانية: رواها الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تَلَأِطُرنَُّه : تعطفونهم وترغمونهم •

 .نَُّه : تلحبسنهتَلَْقرُصُ  •

 .انلقص : انلقص يف ادلين •

 .اتَِّق اهلل : اجعل فعل أمر اهلل وترك نهيه وقاية لك من عذابه •

 .أكيله ورشيبه وقعيده : يأكل معه ويرشب معه ويقعد معه •

from his reclining position and said: “No, by the One in 

whose Hands my soul is, until you force them to adhere 

to what is right”. 

 .ضعيف  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

إن أول دخول انلقص يف دين بين إرسائيل أنه اكن 
هل: يا هذا الرجل يلَق الرجل الفاعل للمعصية، فيقول 

اتق اهلل واترك ما تصنع من املعايص؛ فإن ما تصنعه 
ال حيل لك لكونه من املحرمات، ثم يلقاه من الغد 
وهو ىلع حاهل يف املعصية، فال يمنعه وجدان صاحبه 
مالزًما للمحرمات اليت نهاه عنها من أن يكون 
موالكه ومشاربه وجمالسه، فلما فعلوا ذلك رضب اهلل 

عض، ثم قال مستداًل ىلع عموم قلوب بعضهم بب
يَن َكَفُروا -تعاىل-اللعنة جلميعهم بقوهل  ِ : }لُِعَن اذلَّ

ِمْن بيَِن إِرْسائيَل ىلَعَ لَِساِن َداوَُد وَِعيىَس ابِْن َمْرَيَم 
َذلَِك بَِما َعَصْوا َواَكنُوا َيْعَتُدوَن اَكنُوا ال يَتََناَهْوَن َعْن 

ا اَكنُوا َيْفَعلُوَن تََرى َكِثرًيا ِمنُْهْم ُمنَْكٍر َفَعلُوُه بَلِئَْس مَ 
ْنُفُسُهْم{ 

َ
َمْت لَُهْم أ يَن َكَفُروا بَلِئَْس َما قَدَّ ِ َّْوَن اذلَّ َيتََول

[،  فإما أن 81 - 78}فاِسُقوَن{ ]املائدة:  -إىَِل قوهل  -
تأمروا باملعروف وتنهوا عن املنكر وتمنعوا الظالم 

ردوه إىل احلق ردا بايلد، وإن عجزتم فباللسان، وت
وحتبسوه عليه حبًسا وتمنعوه من جماوزته، أو 
يلرضبني اهلل بقلوب بعضكم ىلع بعض، ثم 

 .يطردكم من رمحته كما طردهم

** 

The Children of Israel first became deficient in religion 

as a result of their reaction to sinning. A man would 

meet a sinner, so he would advise him to fear Allah and 

give up the sins he committed. On the next day, the 

advisor would again meet the sinner, but this would not 

prevent him from eating, drinking, and socializing with 

him. When the Children of Israel did so, Allah mixed 

their hearts (meaning that the good and bad people 

were made alike). Thus, a common curse befell them. 

In this respect, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, cited these verses: {Cursed 

were those who disbelieved among the Children of 

Israel by the tongue of David and of Jesus, the son of 

Mary. That was because they disobeyed and 

[habitually] transgressed. They used not to prevent one 

another from wrongdoing that they did. How wretched 

was that which they were doing. You see many of them 

becoming allies of those who disbelieved [i.e., the 

polytheists]. How wretched is that which they have put 

forth for themselves. And if they had believed in Allah 

and the Prophet and in what was revealed to him, they 

would not have taken them as allies; but many of them 

are defiantly disobedient.} [Surat-ul-Maa’idah: 78-81] 

So, for Muslims, either they command what is good, 

forbid what is evil, stop oppressors from acting unjustly 

by restraining them verbally if not physically, and push 

and confine them to the right path, or else Allah will mix 

their hearts and expel them from His mercy, just as He 

expelled the Children of Israel. 
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ين َكَفُروا ِمن بيَِن إرَِساِئيل : قال ابن عباس: لعنوا بكل لسان ىلع عهد موىس يف اتلوراة، • وىلع عهد داود يف الزبور، وىلع عهد عيىس  لُِعن اذلَّ
 .يف اإلجنيل

 .يتولون : ينرصونهم ويتخذونهم أويلاء •

 .وََدْع ما تَصنَع : من املعايص •

 .ال حيل لك : ألنه من املحرمات •

 .ثم يلقاه من الغد وهو ىلع حاهل : يف املعصية •

 .نيُه عنهافال يَمنَُعُه ذلك : ال يمنعه وجدان صاحبه مالزًما للمحرمات اليت  •

 .بما عصوا : بسبب عصيانهم •

 .نهاَكنُوا اَل يَتَنَاَهْون َعن ُمنَْكٍر َفَعلُوه : ال ينىه بعضهم بعًضا، وذلك أنهم مجعوا بني فعل املنكر واتلجاهر به وعدم انليه ع •

نُفُسُهم : بلئس سببًا قدموه لريدوا عليه يوم القيامة •
َ
َمت لَُهم أ  .بَلِئَْس َما قَدَّ

 .ا منهم : من بين إرسائيلترى كثريً  •

وا املرشكني ىلع رسول اهلل  •  .-صىل اهلل عليه وسلم-يتولون اذلين كفروا : قيل: املراد به كعب بن األرشف وأصحابه اذلين أبلَّ

 :فوائد احلديث
 .مجع ايلهود بني فعل املنكر واجلهر به وعدم انليه عنه .1

 .وسبب النتشارهاالسكوت ىلع فعل املعايص إنما هو حتريض ىلع فعلها  .2

 .ال يكيف جمرد انليه عن املنكر باللسان مع القدرة ىلع املنع بايلد والقرس ىلع احلق .3

 .إنكار املنكر بالقلب يقتيض مفارقة جملسه .4

 .األمة املرحومة يه اليت تتواىص باحلق والصرب، وتتناَه عن املنكر .5

 .هل املعايصوجوب األمر باملعروف، وانليه عن املنكر، وانليه عن جمالسة أ .6

 املراجع:املصادر و

م. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين 1975 - ـه1395مرص، الطبعة: اثلانية،  -سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة  -ط ب األرنؤوشعي: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. بريوت –عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 

فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -م. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 2001 - ـه1421الرسالة، الطبعة: األوىل، 
ة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، ه. نزه1430كنوز رياض الصاحلني, بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض 1987ه 1407الطبعة: الرابعة عرش، 
 .م2002 - ـه1423ار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل املبارك، نرش: د

   (3146) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنه اتلصنيف:

 Indeed, you will have the reward that you  إن لك ما احتسبت
expected. 

 :احلديث .1463
قال: اكن رجل من  -ريض اهلل عنه-عن أيب بن كعب 

األنصار ال أعلم أحدا أبعد من املسجد منه، واكنت 
صالة، فقيل هل: لو اشرتيت محارا لرتكبه يف ال ختطئه 

الظلماء ويف الرمضاء، قال: ما يرسين أن مزنيل إىل 
جنب املسجد، إين أريد أن يكتب يل ممشاي إىل 
املسجد، ورجويع إذا رجعت إىل أهيل. فقال رسول 

قد مجع اهلل لك ذلك »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «لكه

** 

1463. Hadith: 

Ubayy ibn Ka`b, may Allah be pleased with him, 

reported: "There was a man from the Ansaar who, as 

far as I know, lived farther from the mosque than 

anyone else, and he never missed a prayer. It was said 

to him, 'If only you would buy a donkey so that you may 

ride it in the darkness and the scorching heat.' He said, 

'I do not like that my house be near the mosque, for I 

want the steps I take to the mosque and back from it to 

my family to be recorded for me.' Upon this, the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, said, 'Verily, Allah has gathered all of that 

for you" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اذلهاب إىل املساجد، وكذلك الرجوع منها، إذا 
، فإنه يؤجر -تعاىل-احتسب اإلنسان ذلك عند اهلل 

لك فهذا احلديث يف قصة الرجل اذلي اكن هل ىلع ذ
بيت بعيد عن املسجد، واكن يأيت إىل املسجد من بيته 
من بُعد، حيتسب األجر ىلع اهلل، قادما إىل املسجد 
وراجعا منه. فقال هل بعض انلاس: لو اشرتيت محارا 
تركبه يف الظلماء والرمضاء، يعين يف الليل حني 

ة الفجر، أو يف الظالم، يف صالة العشاء وصال
الرمضاء، أي يف أيام احلر الشديد، وال سيما يف 

: ما -ريض اهلل عنه-احلجاز، فإن جوها حار.  فقال 
يرَسين أن بييت إىل جنب املسجد؛ يعين أنه مرسور 
بأن بيته بعيد عن املسجد، يأيت إىل املسجد خبطى، 
ويرجع منه خبطى، وأنه ال يرسه أن يكون بيته قريبا 

د، ألنه لو اكن قريبا لم تكتب هل تلك من املسج
، -عز وجل-اخلطى، وبني أنه حيتسب أجره ىلع اهلل 

صىل -قادما إىل املسجد وراجعا منه، فقال هل انليب 
: )قد مجع اهلل لك ذلك لكه(. واملعىن: -اهلل عليه وسلم

حقق لك ما ابتغيته من كتابة ذهابك  -تعاىل-أن اهلل 
 .ما احتسبت(ورجوعك. ويف لفظ : )إن لك 

** 

Going to mosques and coming back from them merit 

reward if one does it seeking thereby the reward from 

Allah the Exalted. This Hadith mentions a man whose 

house was distant from the mosque. However, he used 

to come to the mosque for every prayer, expecting 

thereby a reward from Allah for his walking to the 

mosque and walking back to his house. Some people 

said to him: "If only you purchased a donkey to ride it in 

the darkness of the night and the heat of the day, " 

meaning in the dark to attend the `Ishaa and Fajr 

prayers and on very hot days, especially that the 

climate of Hijaz is hot. The man, may Allah be pleased 

with him, replied that he would not like to live right next 

to the mosque, and that he was pleased with living far 

from it because he walks many steps to the mosque 

and many steps back from it. If he lived closer to the 

mosque, all these steps would not be recorded for him 

(in his record of good deeds). He clarified to them that 

he expected the reward from Allah the Exalted for his 

walking to and back from the mosque. Thereupon, the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, said to him: "Allah has gathered all that 

for you," meaning: Allah has fulfilled your wish of having 

your steps to and from the mosque recorded for you. 

According to another narration, the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, said to the 

man: "Indeed, you will have the reward that you 

expected." 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

232 
 

 .رواه مسلم راوي احلديث:

يَب بن كعب  اتلخريج:
ُ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ة مع اجلماعة يف املسجدال ختطئه صالة : ال تفوته صال •

 .الظلماء : الليلة الشديدة الظلمة •

 .-تعاىل-احتسبت : عملته طلبا لوجه اهلل  •

 .الرمضاء : األرض اليت أصابها احلر الشديد •

 :فوائد احلديث
 .أن اإلنسان يؤجر ىلع فعله حسب قصده ونيته .1

 .شدة حرص الصحابة ىلع اخلري واالزدياد منه وكسب األجر .2

 .سريا ىلع األقدام أعظم أجراً  -ولو َبُعدَ -املسجد اذلهاب إىل  .3

 .أن اهلل تعاىل يكتب ممىش العبد ذهابا وإيابا .4

 .توايص املسلمني باخلري واتلناصح بالرب ، فمن رأى أنَّ أخاه تلحقه مشقة فليقدم هل انلصح يف إزاتلها .5

 وال تلحقه مشقة فادحةبُعد ادلار عن املسجد ليس عذرا يف ترك اجلماعة ، ما دام يسمع انلداء.  .6

 .همة هذا الصحايب ريض اهلل عنه يف أمور اآلخرة واملنازل العايلة .7

 .تكلف املشقة يف أمور اآلخرة من األمور املطلوبة .8

 .حرص الصحابة ىلع نفع اخوانهم املسلمني .9

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415مام، ، دار ابن اجلوزي، ادل1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4بن عالن، ط

ه. رشح 1428، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
ه. صحيح مسلم، د.ط، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1426رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .بريوت
   (3561) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ِل هذا العمل أحدا سأهل، أو أحدا إنا واهلل ال نو
 By Allah, we do not entrust this post to  حرص عليه

anyone who seeks it or is keen to attain it. 

 :احلديث .1464
قال: دخلُت  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

أنَا ورجاَلن ِمْن بيَِن  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-ىلَع انليَبل 
، فَ  َقال أحدهما: يا رسول اهلل، أمرنا ىلع بعض ما َعيمل

وقال اآلخر مثل ذلك، فقال:  -عز وجل-والك اهلل 
َحًدا »

َ
و أ

َ
هَلُ، أ

َ
َحًدا َسأ

َ
إِنَّا َواهلل اَل نَُويلل َهَذا الَعَمَل أ

 «.َحِرَص َعلَيهِ 

** 

1464. Hadith: 

Abu Musa al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him, 

reported: "I and two of my paternal cousins entered 

upon the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him. One of them said: 'O Messenger of Allah, 

appoint us rulers over some of what Allah, the Mighty 

and Magnificent, has entrusted you with.' The other 

said the same. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: 'By Allah, we do not 

entrust this post to anyone who seeks it or is keen to 

attain it"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث يف انليه عن تويلة من طلب اإلمارة أو 
ملا سأهل  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-حرص عليها، فانليبُّ 

الرجالن أن يؤمرهما ىلع بعض ما واله اهلل عليه، 
 هذا األمر أحًدا سأهل أو أحًدا قال: "إنا واهلل ال نوىل

حرص عليه"، يعين ال نويل اإلمارة أحًدا سأل أن 
ر ىلع يشء، أو أحًدا حرص عليه؛ وذلك ألنَّ  يتأمَّ
ي يطلب أو حيرص ىلع ذلك، ربما يكون غرضه  ِ اذلَّ
ا  بهذا أن جيعل نلفسه سلطة، ال أن يصلح اخللق، فلمَّ

صىل اهلل عليه -اكن قد يُتهم بهذه اتلهمة َمنع انليب 
أن يُوىلَّ من طلب اإلمارة، وقال: "إنا واهلل ال  -وسلم

نويل هذا األمر أحدا سأهل أو أحدا حرص عليه".  وقد 
أَكيد موضوع هذا احلديث حديث عبد الرمحن بن 

صىلَّ اهلل عليه -أنَّ انليبَّ  -ريض اهلل عنه-سمرة 
ن قال: "ال تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها ع -وسلَّم

غري مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة 
ولكت إيلها".  فال ينبيغ لويل األمر إذا سأهل أحد أن 
يؤمره ىلع بدل أو ىلع قطعة من األرض فيها بادية أو 
ما أشبه ذلك، حىت وإن اكن الطالب أهاًل ذللك؛ 
وكذلك أيًضا لو أن أحًدا سأل القضاء، فقال لويل 

العدل مثال: ولليِن القضاء يف  األمر يف القضاء كوزير
ابلدل الفالين فإنه ال يوىل، وأما من طلب انلقل من 
بدل إىل بدل أو ما أشبه ذلك فال يدخل يف هذا 

** 

The Hadith contains a prohibition of giving authority to 

whoever seeks it or has greed for it. When the two men 

asked the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, to appoint them rulers over some of what 

Allah entrusted him with, he said: "By Allah, we do not 

entrust this affair to anyone who seeks it or is keen to 

attain it," i.e. we do not give authority to anyone who 

asks for it or is keen to have it. That is because perhaps 

the one who seeks it or has greed for it aims at giving 

himself authority, not at bringing reform. Since such a 

person could be liable to such an accusation, the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

forbade giving authority to the one who seeks it, saying: 

"By Allah, we do not entrust this post to anyone who 

seeks it or is keen to attain it." The subject matter of this 

Hadith was confirmed by the Hadith of ‘Abdur-Rahman 

ibn Samurah, may Allah be pleased with him, who 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Do not ask for a position 

of authority, for if you are granted this position without 

having asked for it, you will be helped in it, and if you 

are granted it as a result of your asking for it, you will 

be left alone to handle it." So, it is not befitting for a ruler 

to fulfill the request of someone who seeks authority 

over an area of land even if he is qualified for it. 

Likewise, if someone asks to be appointed a judge, 

saying for example to the person in charge of judiciary, 

like the minister of justice, for example: "Make me a 

judge over such-and-such land," he should not to be 

given such an authority. As for the case where 

someone asks to be moved from authority over one 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ياسة الرشعية < واجبات اإلمامادلعوة واحلسبة < الس اتلصنيف:

احلديث؛ ألنَّه قد توىل من قبل، ولكنه طلب أن 
يكون يف حمل آخر، إال إذا علمنا أن نيته وقصده يه 

ألعمال السلطة ىلع أهل هذه ابلدلة فإننا نمنعه؛ فا
بانليات.  فإن قال قائل كيف جتيبون عن قول يوسف 

للعزيز: "اجعلين ىلع خزائن  -عليه الصالة والسالم-
[؟.  فإننا جنيب 55األرض إين حفيظ عليم"]يوسف: 

بأحد جوابني: األول: أن يُقال إن رشع من قبلنا إذا 
خالفه رشعنا فالعمدة ىلع رشعنا، بناًء ىلع القاعدة 

األصويلني "رشع من قبلنا رشٌع نلا ما  املعروفة عند
لم يرد رشعنا خبالفه"، وقد ورد رشعنا خبالفه: أننا ال 
نويل األمر أحًدا طلب الوالية عليه.  اثلاين: أن يقال: 

رأى أن املال  -عليه الصالة والسالم-إن يوسف 
ضائٌع، وأنَّه يُفرلط فيه وُيلعب فيه؛ فأراد أن ينقذ 

عب، ومثل هذا يكون الغرض ابلالد من هذا اتلال
منه إزالة سوء اتلدبري وسوء العمل، ويكون هذا ال 
بأس به، فمثال إذا رأينا أمرًيا يف ناحية لكنَّه قد أضاع 
اإلمرة وأفسد اخللق، فللصالح هلذا األمر، إذا لم جيد 
أحدا غريه، أن يطلب من ويل األمر أن يويله ىلع هذه 

دلة؛ ألجل دفع الرش انلاحية، فيقول هل: ولين هذه ابل
اذلي فيها، ويكون هذا ال بأس به متفقا مع 
القواعد. وحديث عثمان بن أيب العاص أنه قال للنيب 

: اجعلين إمام قويم يعين يف -صىل اهلل عليه وسلم-
الصالة، فقال: "أنت إمامهم"، قال بعض العلماء: 
احلديث يدل ىلع جواز طلب اإلمامة يف اخلري، وقد 

ية عباد الرمحن اذلين وصفهم اهلل بتلك ورد يف أدع
[ 74: 25أنهم يقولون: }واجعلنا للمتقني إماماً{ ]

وليس من طلب الرياسة املكروهة؛ فإن ذلك فيما 
يتعلق برياسة ادلنيا اليت ال يعان من طلبها، وال 

 .يستحق أن يعطاها

land to another, then it is not included in this Hadith, 

because he has already been in a position of authority, 

but is asking to be moved to another location. This 

applies unless it is known that his intention and aim is 

to gain authority over the people of that land, in which 

case, he should be prevented, since actions are to be 

judged according to intentions. One may wonder about 

the statement of Yusuf, peace be upon him – to the 

ruler: {Set me over the storehouses of the land; I will 

indeed guard them with full knowledge} [Surat Yusuf: 

55]  The answer to that is one of two things:  1. If the 

legislation of those who came before us contradict our 

own legislation, we should act upon our legislation, 

based on the well-known principle among the scholars 

of Islamic fundamentals: "We hold the legislation of 

those before us as our legislation, as long as there is 

nothing reported in our legislation that runs counter to 

it." In fact, there is something reported in our legislation 

that disagrees with that, namely the Hadith that reads: 

"We do not give authority to anyone who seeks to be 

given authority."  2. It could be said that Yusuf, peace 

be upon him, saw that the wealth was being wasted, 

squandered and tampered with, so he wished to save 

the country from this manipulation. In a situation like 

that, the aim is to remove the mismanagement and poor 

administration, so there is nothing wrong here. For 

example, if there is a commander over a section (of a 

land), who neglects the duties entailed by that authority 

and causes corruption, then the one suitable for this job 

– if he cannot find other than himself – must ask the 

ruler to give him authority over that section, saying to 

him: "Give me authority over this land in order to rid it 

of the bad state it is in," and this is alright, and is in 

accordance with the rules. There is also a Hadith where 

‘Uthman ibn Abi al-‘Aas said to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him: "Make me a leader 

of my people," i.e. in prayer. So he, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "You are their leader." 

Based upon this, some scholars said: “The Hadith 

indicates the permissibility of seeking leadership in 

what is good.” In the supplication of the slaves of the 

Most Merciful – a description which Allah gave them – 

they say: {And make us leaders for the pious} [Surat-ul-

Furqaan: 74] This is not included in the disliked pursuit 

of leadership which pertains to worldly leadership, 

whose seeker is not helped , nor does he deserve to be 

granted such leadership. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِمْن بيَِن َعيمل : من األشعريني •

ْرنَا : اجعلنا أمراء • مل
َ
 .أ

 .َهَذا الَعَمَل : إمارة املسلمني •

 .َحرَِص َعلَيِه : رغب به واهتم اهتماما شديدا، وأظهر ذلك بطلبه •

 :فوائد احلديث
 .ال جيوز للخليفة أن يُويلل أحدا منصبا طلبه أو حرص عليه؛ ألن ذلك مشعر بأنه يريده اغبلا نلفع نفسه أو عشريته، وليس ملصلحة األمة .1

م ىلع الواليات العامة؛ يلكونوا عونا هل ىلع إقامة العدل، وتطبيق رشع اهلل يف األمة، ينبيغ ىلع اخلليفة أن َيتار األكفاء األتقياء الستعماهل .2
 .ونرش األمن واألمان بني انلاس

 املراجع:املصادر و

يد ه.  رياض الصاحلني من الكم س1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م. رياض الصاحلني من الكم 2007ه، 1428املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

وت، الطبعة: الرابعة سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بري
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 1426ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 1428

ه. صحيح مسلم، 1422األوىل حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: 
ه. نزهة املتقني رشح رياض 1423مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .م1987ه، 1407الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
   (3517) وحد:الرقم امل
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانليه عن املنكر ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < أحاكم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-معاوية بن أيب سفيان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
عر • ة : َخْصلَة من الشَّ  .قُصَّ

 .َحريَِسي : رُشيط، وهو: ُغالم األمري •

 .ب هالكهمهلكت : أي: اكن هذا سب •

 :فوائد احلديث
 .جواز تناول اليشء يف اخلطبة؛ لرياه من لم يكن رآه عند احلاجة .1

 .جواز اختاذ األمراء للحراس .2

 .وجوب اهتمام والة األمور بإنكار املنكرات، واحلث ىلع إزاتلها واتلَّأنيب ىلع من قرَصَّ يف إنكارها ممن هو أهل ذللك .3

ََذَها نساُؤُهم  The children of Israel were ruined when  إنما َهلََكت َبُنو إَسائيل حني اَّتَّ
their women started using this. 

 :احلديث .1465
ريض اهلل -عن مُحيد بن عبد الرمحن: أنه سمع معاوية 

ة من َشْعٍر اكن -عنه ت اعم َحجَّ ىلع الِمنرَْب، وتناول قُصَّ
، فقال: يا أهل املدينة أين ُعلََماُؤُكْم؟!  يف يَِد َحريَِسي

َينىَْه عن مثل  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب 
ََذَها »هذه، ويقول:  إنما َهلََكت َبنُو إرسائيل حني اختَّ

 «.نساُؤُهم

** 

1465. Hadith: 

Humayd ibn `Abd ar-Rahman reported that he heard 

Mu`aawiyah, may Allah be pleased with him, in the year 

he made pilgrimage — having taken a lock of hair that 

was in the hand of a guard — say on the pulpit: "O 

people of Madinah, where are your scholars? I heard 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, forbidding the like of this and saying: 'The children 

of Israel were ruined when their women started using 

this"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنه  -رمحه اهلل-َيرب مُحيد بن عبد الرمحن بن عوف 
اعم َحجَّ وهو ىلع  -ريض اهلل عنه-سمع معاوية 

ة من َشْعٍر، ويه َشْعر مْكُفوف  الِمنرَْب، وبيده ُقصَّ
َحد خدمه اذلين بعضه ىلع بعض، اكنت ب

َ
يد أ

حيرسونه فتناوهلا منه، فقال: يا أهل املدينة أين 
ُعلََماُؤُكْم؟! من باب اإلنكار عليهم بإهماهلم 

-إنكار هذا املنكر وغفلتهم عن تغيريه، ثم أخربهم 
 -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه

أهلك بين إرسائيل عندما اختذ  -تعاىل-أخربه أن اهلل 
اؤها هذه القصة، ووصلها بالشعر، وإنما أهلكوا نس

مجيعا؛ إلقرارهم املنكر مع ما انضم إىل ذلك من 
 .ارتكابهم ما ارتكبوه من املنايه

** 

Humayad ibn `Abd ar-Rahman ibn `Awf, may Allah 

have mercy upon him, tells this story. In the year he 

made pilgrimage, Mu`aawiyah was on the pulpit with a 

tangled lock of hair in his hand. He took it from one of 

his guards and said: ''O people of Madinah, where are 

your scholars?'' With this rhetorical question, he meant 

to show disapproval of their inaction toward evildoing. 

He told them that he heard the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, say that 

Allah, the Almighty, destroyed the Children of Israel 

when their women started using hair extensions. 

Indeed, they were all ruined because of their approval 

of evil, in addition to their committing other prohibitions. 
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 .نكر فاشيا، فيفيش إنكاره تأكيدا؛ يلحذر منهاإلنكار علنًا ال سيما إذا اكن امل .4

ْعر بغريه، أو وضع شعر اكمل ىلع الرأس ولو لألصلع، وهو: ما يسىم بابلاروكة .5  .انليه عن وْصِل الشَّ

 .-تعاىل-ظهور الُمنْكرات يف اعمة انلاس وعدم إنكارها من اخلاصة؛ سبب الستحقاق اهلالك، وعموم العقاب من اهلل  .6

 . خري القرونوجود املنكرات يف .7

 .إباحة احلديث عن بين إرسائيل، وكذا غريهم من األمم؛ للتحذير مما وقعوا فيه .8

 املراجع:املصادر و

م. 1987ه، 1407ه، الطبعة: الرابعة عرش 1397نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل: 
م.       صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 1997ه، 1418ياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل بهجة انلاظرين رشح ر

ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو 1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 2007ه، 1428يي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل زكريا حم

. ه1422ىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو
ه. املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن 1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

رقمه   ـهفتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، 1392رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
 .ه1379وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: 

   (8915) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < اخلروج ىلع اإلمام اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني در منت احلديث:مص

 :معاين املفردات
 .َفتَْعِرفُون : أي: تعرفون بعض أعماهلم؛ ملوافقتها للرشع •

 .َوتُنِكُرون : أي: تنكرون بعض أعماهلم؛ ملخالفتها للرشع •

 .يستعمل عليكم أمراء : أي: جتعل امللوك عليكم أمراء عمااًل  •

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، 
فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، 

ولكن من ريض وتابع، قالوا: يا رسول اهلل، أال 
 صالةنقاتلهم؟ قال: ال، ما أقاموا فيكم ال

 

"There shall be rulers in charge of you, and 
you will approve and disapprove. So 

anyone who hates shall be absolved, and 
anyone who denies shall be safe, except for 
those who approve and comply." They said: 

''O Messenger of Allah, shall we not fight 
them?'' He replied: "No, so long as they 

establish prayer among you". 

 :احلديث .1466
ريض اهلل -عن أم سلمة  هند بنت أيب أمية حذيفة 

إِنَّه »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -عنها
َمَراء َفتَْعِرُفون َوتُنِكُرون، َفَمن 

ُ
يُْستَعمل َعلَيُكم أ

نَْكَر َفَقد َسِلَم، ولَِكن َمْن  َكِره َفَقد بَِرئ،
َ
وَمن أ

الَ ُنَقاتِلُُهم؟ قال: « ريَِضَ َوتَاَبعَ 
َ
ال، »قالوا: يا رسول اهلل، أ

اَلة قَاُموا ِفيُكم الصَّ
َ
 «.ما أ

** 

1466. Hadith: 

Umm Salamah (Hind bint Abi Umayyah Hudhayfah), 

may Allah be pleased with her, reported that the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: "There shall be rulers in charge of you, and you 

will approve and disapprove. So anyone who hates 

shall be absolved, and anyone who denies shall be 

safe, except for those who approve and comply." They 

said: ''O Messenger of Allah, shall we not fight them?'' 

He replied: "No, so long as they establish prayer among 

you". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنه يوىل علينا من قبل  -عليه الصالة والسالم-أخرب 
ويل األمر أمراء، نعرف بعض أعماهلم؛ ملوافقتها ما 
عرف من الرشع، وننكر بعضها؛ ملخالفته ذلك، فمن 

در ىلع اإلنكار؛ خلوف كره بقلبه املنكر ولم يق
سطوتهم فقد برىء من اإلثم، ومن قدر ىلع اإلنكار 
بايلد أو باللسان فأنكر عليهم ذلك فقد سلم، 
ولكن من ريض فعلهم بقلبه، وتابعهم يف العمل به 

صىل اهلل عليه -يهلك كما هلكوا.  ثم سألوا انليب 
: أال نقاتلهم؟ قال: "ال، ما أقاموا فيكم -وسلم

 ."الصالة

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, informs us that rulers will be installed in power over 

Muslims. Some of their deeds will conform with the laws 

of Islam while others will not. So, the Muslim who hates 

their evil deeds in his heart without being able to 

announce that for fear of oppression shall be absolved 

of sin. The one who can deny their evil with the actions 

of his hand or the words of his tongue shall also be safe 

from bearing sin. However, the one who approves of 

their evildoing in his heart and follows them in 

committing it shall be doomed just like them.  The 

Companions then asked the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, whether they should 

fight those rulers, and he said: "No, so long as they 

establish prayers among you." 
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 :فوائد احلديث
 .إخباره عما سيقع من املغيبات -يه وسلمصىل اهلل عل-من معجزات انليب  .1

بني  يف هذا احلديث: ديلل ىلع وجوب إنكار املنكر ىلع حسب القدرة، وال جيوز اخلروج ىلع والة األمر، إال إذا تركوا الصالة؛ ألنها الفارقة .2
 .الكفر واإلسالم

 .طائفيةاملزيان يف تغيري املنكر وخلع السلطان، هو الرشع ال اهلوى أو املعصية أو ال .3

 .ال جيوز ُمَشاركة الظاملني، أو عونهم، أو االستبشار عند رؤيتهم، واجللوس إيلهم دون حاجة مرشوعة .4

 .إذا أحدث األمراء ما َُيَالف الرشيعة؛ فال جيوز لألمة موافقتهم ىلع ذلك .5

 .لعصاة، والصرب ىلع أذاهماتلحذير من تهييج الفنت، واختالف اللكمة، واعتبار ذلك أشد نكارة من احتمال منكر احلاكم ا .6

 .الصالة عنوان اإلسالم والفارق بني الكفر واإلسالم .7

هان، فإذا ويف هذا احلديث ديلل ىلع أن ترك الصالة كفر؛ وذلك ألنه ال جيوز قتال والة األمور إال إذا رأينا كفًرا بواًحا عندنا فيه من اهلل بر .8
ذن نلا انليب 

َ
 .إذا لم يقيموا الصالة، دل ذلك ىلع أن ترك الصالة كفر بواح عندنا فيه من اهلل برهانأن نقاتلهم  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل العزيز املبارك، حتقيق: 

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

ني، حممد بن ه. رشح رياض الصاحل1428، 1422ه. الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1428
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

ة: الرابعة عرش  ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبع1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1407

   (3481) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 There will be selfishness and other matters  إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها
that you will disapprove of after me. 

 :احلديث .1467
إِنَّها »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

ُمور تُ 
ُ
ثََرة وأ

َ
قالوا: يا رسول « نِكُرونَها!َستَُكون بَعِدي أ

تُؤَدُّون احلَقَّ اذلي َعلَيكم، »اهلل، َفَما تَأُمُرنَا؟ قال: 
لُون اهلل اذِلي لَُكم

َ
 «.وتَسأ

** 

1467. Hadith: 

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "'There will be selfishness and other 

matters that you will disapprove of after me.' They 

asked: 'What do you order us to do (under such 

circumstances), O Messenger of Allah?' He said: 'Fulfill 

your duty (towards the ruler), and ask Allah for your 

rights"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف احلديث اتلنبيه ىلع أمر عظيم متعلق بمعاملة 
احلاكم، ويه ظلم احلاكم وانفرادهم باملال العام دون 

أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-الرعية، حيث أخرب انليب 
الة يستأثرون بأموال سيستويل ىلع املسلمني و

املسلمني يرصفونها كما شاؤوا ويمنعون املسلمني 
حقهم فيها. وهذه أثرة وظلم من هؤالء الوالة، أن 
يستأثروا باألموال اليت للمسلمني فيها احلق، 
وينفردوا بها ألنفسهم عن املسلمني، ولكن 
الصحابة املرضيون طلبوا اتلوجيه انلبوي يف عملهم 

لظلمة، فقالوا: ما تأمرنا؟ وهذا من ال فيما يتعلق با
: "تودون احلق -صىل اهلل عليه وسلم-عقلهم، فقال 

اذلي عليكم"، يعين: ال يمنعكم انفرادهم باملال 
عليكم أن تمنعوا ما جيب عليكم ُنوهم من 
السمع والطاعة وعدم اإلثارة والوقوع يف الفنت، بل 
 اصربوا واسمعوا وأطيعوا وال تنازعوا األمر اذلي
أعطاهم اهلل، "وتسألون اهلل اذلي لكم" أي: اسألوا 
احلق اذلي لكم من اهلل، أي: اسألوا اهلل أن يهديهم 
حىت يؤدُّوكم احلق اذلي عليهم لكم، وهذا من 

صىل اهلل -؛ فإنه -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب 
عِلم أنَّ انلفوس ال تصرب عن حقوقها،  -عليه وسلم

-أثرعليهم حبقوقهم، ولكنه وأنها لن ترىض بمن يست
أرشد إىل أمر يكون فيه اخلري  -صىل اهلل عليه وسلم

واملصلحة، وتندفع من ورائه الرشور والفنت، وذلك 

** 

The Hadith brings attention to a critical matter related 

to interaction with the rulers. It refers to the oppression 

of the rulers and their monopoly of public wealth. The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

foretold that there will be rulers who monopolize the 

wealth of Muslims and spend it as they wish, depriving 

the Muslims of their rights thereof.  It is selfishness and 

oppression on the part of those rulers, to monopolize 

the wealth that the Muslims have a right to and keep it 

all for themselves. However, the Companions sought 

the Prophetic guidance concerning their actions, not 

the actions of the oppressors. They said: "What do you 

order us to do?" This expresses their genuine and deep 

understanding. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, replied: "Fulfill your duty", i.e. 

do not let their monopoly of wealth prevent you from 

fulfilling your obligations towards them, such as 

obeying them without stirring up discord or falling 

therein. Rather, you should have patience and obey 

them; and do not dispute their authority, which Allah 

has given them.  "And ask Allah for your rights", i.e. 

seek your due rights from Allah by asking Him to guide 

them, so that they may give you your rights. This 

guidance displays the wisdom of the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, as he was 

aware that people are incapable of patience concerning 

their rights, and that they will not be content with 

anyone who withholds their rights. However, he, may 

Allah's peace and blessings be upon him, guided them 

to what entails good and benefit, besides warding off 

evil and discord. All of these ends are achievable as 

long as we fulfill our responsibility towards them, which 

includes obeying them without disputing their authority, 

and that we ask Allah for what is due for us. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني در منت احلديث:مص

 :معاين املفردات
ثََرة : االنفراد باليشء عمن هل فيه حق •

َ
 .األ

 .تُؤَدُّون : تعطون •

 .احلق اذلي عليكم : من االنقياد هلم وعدم اخلروج عليهم •

 :فوائد احلديث
 .حيث أخرب بما سيكون يف أمته -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث من دالئل نبوته  .1

ن نفسه فإذا أتاه ما يوعد اكن صابرا حمتسبا جواز إعالم .2  .املبتىل اذلي سيبتىل بما ُيتََوقَع هل من ابلالء؛ يلَُوطل

 .االعتصام بالكتاب والسنة خمرج من الفنت واالختالف .3

 .الصرب ىلع املقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره .4

اعة وال َُيرج عليه، بل يترضع إىل اهلل تعاىل يف كف أذاه، ودفع رشه احلث ىلع السمع والطاعة، وإن اكن املتويل ظاملا فيُعطى حقه من الط .5
 .وإصالحه

الرسول استعمال احلكمة يف األمور اليت قد تقتيض اإلثارة، ومن ذلك استئثار الوالة باملال دون الرعية، فإنه جالب للفنت واثلورات، ومع ذلك ف .6
 .ىت تزول هذه الفنتحثَّ ىلع الصرب ولزوم الطاعة ح -صىل اهلل عليه وسلم-

 .الصرب ىلع جور الوالة، وإن استأثروا باألموال، فإن اهلل سائلهم عما اسرتاعهم .7

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1423يز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، حتقيق: عبد العز
ه. كنوز 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428دمشق، بريوت، 

ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1احلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طرياض الص
 ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426دار الوطن للنرش، الرياض، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، 1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3156) الرقم املوحد:

بأن نؤدي ما علينا ُنوهم من السمع والطاعة وعدم 
 .منازعة األمر وُنو ذلك، ونسأل اهلل اذلي نلا
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنهادلعوة واحلسبة < ادل اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < صفة احلج

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ِمَر انلاس : أمرهم انليب  •

ُ
 .ملراد بانلاس: احلجاج املسافرون إىل أهايلهم بعد تمام النسك، وا-صىل اهلل عليه وسلم-أ

 .َعْهِدِهْم : اتلقائهم •

 .بابليت : بالطواف بابليت، أي الكعبة •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ُخفلف : خفف انليب  •

 .احلائض : اليت أصابها احليض حني خروجها من مكة •

 :فوائد احلديث
ن هذا معىن الوداع، ورشاء بعض األشياء يف طريقه إىل السفر، أو انتظار الرفقة، أو ُنو ذلك من أن طواف الوداع يكون آخر شئون احلاج؛ أل .1

 .اتلأخر اليسري ال يرض

 .عظم ُحْرمة الكعبة .2

 .أن احلائض ليس عليها طواف للوداع، وال دم برتكه .3

 .تيسري الرشيعة اإلسالمية .4

ِمَر انلاس أن يكون آخر َعْهِدِهْم بابليت، إال
ُ
 أ

َف عن املرأة احلائض   أنه ُخفِّ
People were commanded to make (Tawaaf 
around) the House the last thing they do, 

but an exception was made for the 
menstruating woman. 

 :احلديث .1468
ِمَر »عن عبد اهلل بن عبَّاس ريض اهلل عنهما قال: 

ُ
أ

َف انلاس أن يكون آخر َعْهِدِهْم با بليت، إال أنه ُخفل
 «.عن املرأة احلائض

** 

1468. Hadith: 

`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both 

of them, reported: "People were commanded to make 

(Tawaaf around) the House the last thing they do, but 

an exception was made for the menstruating woman". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

هلذا ابليت الرشيف تعظيم وتكريم؛ فهو رمز لعبادة 
اهلل واخلضوع واخلشوع بني يديه، فاكن هل يف الصدور 
مهابة، وىِف القلوب إجالل، وتعلق، ومودة. وذلا أمر 

احلاج قبل السفر أن  - عليه وسلمصىل اهلل-انليب 
يكون آخر عهده به، وهذا الطواف األخري هو 
طواف الوداع، إال املرأة احلائض؛ فلكونها تلوث 
املسجد بدخوهلا سقط عنها الطواف بال فداء، وهذا 

 .انلص يف احلج فال يتناول العمرة

** 

The Ka`bah is a revered noble House; it is a symbol of 

worshiping Allah and humbly submitting before Him. It 

has special awe, sublimity, attachment, and love in the 

hearts. That is why the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, commanded pilgrims to make 

Tawaaf (circumambulation) around the Ka`bah the last 

ritual they perform before they leave Makkah. This is 

called the Farewell Tawaaf. The menstruating woman, 

however, is exempted from this rite, since she might soil 

the mosque when she enters it. She is not required to 

offer expiation (slaughter a sacrificial animal) for that. 

This text refers only to Hajj, so it does not apply to 

`Umrah. 
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 املراجع:املصادر و

اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد 
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. خالصة الالكم 1435بن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ال
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1992ه، 1412رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل حممد زهري انلارص، 
ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي 1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل انلجيم، دار
   (3229) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < فضل األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اِد : بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليااجِلهَ  •

 .لَكَِمُة َعْدٍل : حق •

 .ُسلَْطاٍن َجائِر : صاحب سلطة ظالم •

 :فوائد احلديث
 .األمر باملعروف وانليه عن املنكر من اجلهاد .1

 .نصح احلاكم من أعظم اجلهاد، ولكن جيب أن يكون بعلم وحكمة وتثبت .2

 .اجلهاد مراتب .3

 .الرتفق بانلصح .4

 .جواز مواجهة احلاكم الظالم عند ظلمه وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر، وينبيغ الرتفق بانلصح واتللطف باملوعظة لعله يتذكر أو َيىش .5

 املراجع:املصادر و

امع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  ه. ج1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 2وآخرون، ط

ية، بريوت. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ه. سنن أيب داود ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرص 1428دمشق، بريوت، 
 1422، دار ابن اجلوزي، 1دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، ط

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و 1426الرياض،  ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، 1428 -
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة  1421، مؤسسة الرسالة، 1اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

 .وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليمه. صحيح اجلامع الصغري 1407، مؤسسة الرسالة، 14من ابلاحثني، ط
   (3045) الرقم املوحد:

 The best Jihad is to speak a word of justice  أفضل اجلهاد لكمة عدل عند سلطان جائر
to an oppressive ruler. 

 :احلديث .1469
-عن انليبل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

أفضل اجلهاد لكمة َعْدٍل »: َقاَل  -َصىلي اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم
 «.عند ُسلَْطاٍن َجائِر

** 

1469. Hadith: 

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: "The best Jihad is to 

speak a word of justice to an oppressive ruler". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن أعظم جهاد  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني انليب 
املرء أن يقول لكمة حق عن صاحب سلطة ظالم؛ ألنه 
ربما ينتقم منه بسببها ويؤذيه أو يقتله، فاجلهاد 

كفار، وباللسان اكإلنكار ىلع يكون بايلد كقتال ال
 .الظلمة، وبالقلب كجهاد انلفس

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, explains in this Hadith that the greatest way 

through which a person can strive in the cause of Allah 

is to speak a word of truth in the presence of an 

oppressive ruler, since that word could be a reason for 

that ruler to take revenge on him or inflict harm upon 

him. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < آداب ادلعوة إىل اهلل اتلصنيف:

 .: رواها أبو داود. الرواية اثلانية: رواها احلاكم يف املعرفةالرواية األوىل راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة : قطعة خزب •  .ِكرْسَ

 .َهيئَة : حالة حسنة •

 .َمنَاِزهَلم : مراتبهم •

 :فوائد احلديث
 .اليسري جواز اتلصدق باليشء .1

 .االستدالل باحلديث انلبوي حجة قوية يف الرشع، وهو أبلغ من ذكر احلكم من غري ديلل .2

 .مرااعة مراتب انلاس وماكنتهم، حبيث يعطى لك ذي حق حقه؛ فيُكرم الكريم، وُيَعز العزيز، ويقال ذَلوِي اهليئات َعَثاتِهم .3

أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن نْنل 
  انلاس منازهلم

Allah's Messenger, may Allah's peace and 
blessings be upon him, commanded us to 

treat people according to their ranks 

 :احلديث .1470
أنه َمرَّ بها سائل،  -ريض اهلل عنها-ئشة عن اع

ة، وَمرَّ بها رجل عليه ِثيَاٌب وَهيئَة،  عَطته ِكرْسَ
َ
فَأ

َكل، فَِقيل لََها يف ذلك؟ فقالت: قال رسول 
َ
ْقَعَدته، فَأ

َ
فَأ

نِزلُوا انلَّاَس َمنَاِزهَلم»: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ
«. أ

َمَرنا رسول اهلل »
َ
ل  -مصىل اهلل عليه وسل-أ ْن نزُْنِ

َ
أ

 .«انلَّاس َمنَاِزلَُهم

** 

1470. Hadith: 

`A'ishah reported that a beggar passed by her so she 

gave him a piece of bread. Another man who wore 

garments and had an appearance of dignity passed by 

her so she sat him down and he ate. When she was 

asked about that, she replied: "The Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said: 

'Treat  people according to their ranks.' "Allah's 

Messenger, may Allah's peace and blessings be upon 

him, commanded us to treat people according to their 

ranks." 

 .ضعيف  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

نا اعئشة  ريض اهلل -حييك هذا احلديث قصة مرَّت بِأمل
، حيث مر بها رجالن  فأعطت األول منهما -عنها

قطعة من خزب وُنوه، وأما اثلاين فاكن ذا حالة حسنة 
ريض اهلل -يل لعائشة فأكرمته وأعلت من شأنه.  فق

قت بينهما حيث أعطيت األول كرسة، -عنها : لم فرَّ
ريض اهلل -وأقعدت اثلاين وأطعمتيه؟!، فأجابت 

أمرنا أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -عنها
نعامل  لك أحد بما يالئم منصبه يف ادلين والعلم 
والرشف. ولكن هذا احلديث ضعيف، وال مانع من 

 .فيه؛ ألنه من اآلدابمرااعة ما ورد 

** 

This Hadith relates a story that happened to our mother 

`A'ishah, may Allah be pleased with her: that two men 

passed by her so she gave the first one a piece of bread 

and the like of it; the second one was in a better position 

so she treated him with dignity and respect. `A'ishah 

was asked why she dealt with the two men differently 

and gave the first one a piece of bread and sat the 

second one down and fed him? She replied that the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

commanded us to treat people according to what is 

appropriate for their ranks and status in terms of 

righteousness, knowledge, and honor. This Hadith is 

weak, yet it is ok to consider what has been reported in 

this Hadith, for it is from the manners [as opposed to 

laws and rulings]. 
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 .أمته من اتلعظيم واإلكرام ذلوي القدر -مصىل اهلل عليه وسل-توقري صاحب القدر مما أدب به انليب  .4

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423ة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصم

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

األوىل ه. رياض الصاحلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، دار الريان، بريوت، الطبعة: 1428
ن بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. تهذيب سنن أيب داود وإيضاح ه. سنن أيب داود، سليما1399

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، 1415علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة اثلانية، 
ه. معرفة علوم احلديث، أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري، دار الكتب 1407ؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  جمموعة من ابلاحثني، م

 .م1977ه، 1397العلمية، بريوت، الطبعة: اثلانية 
   (3482) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل عليه -أي بِن، إين سمعت رسول اهلل 
فإياك أن  يقول: إن رش الراعء احلطمة، -وسلم

 تكون منهم
 

O son, I heard the Messenger of Allah, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 
say: The worst of shepherds is the harsh 

one, so beware of being one of them. 

 :احلديث .1471
َدَخل ىلع ُعبَيد  -ريض اهلل عنه-أنَّ اَعئَِذ بن َعْمرو 

، ِإينل َسِمعت رَُسول اهلل اهلل بن  -زياد، فقال: أي بيَُنَّ
« ِإنَّ رَشَّ الرلاَعِء احلَُطَمةُ »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم

نْت 
َ
ن تَُكون ِمنُهم، فقال هل: اْجِلس فَإِنَّما أ

َ
فَإِيَّاك أ

د  صَحاب حممَّ
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-ِمن خُنَالَِة أ

َما اَكنَت انلَُخالَة فقال: وهل اَكنَت لَُهم خُنَالَة؟ ! إِنَّ
 بَعَدُهم َويِف َغريِِهم.

** 

1471. Hadith: 

`Aa'idh ibn `Amr, may Allah be pleased with him, visited 

`Ubaydullah ibn Ziyaad and said: "O son, I heard the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, say: 'The worst of shepherds is the harsh 

one', so beware of being one of them." Thereupon, Ibn 

Ziyaad said to him: "Sit down, for you are from the chaff 

of the Companions of Muhammad, may Allah's peace 

and blessings be upon him." `Aa'idh said: "Was there 

chaff among them? Chaff only appeared after them and 

in other than them". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ىلع عبيد اهلل  -ريض اهلل عنه-دخل اعئذ بن عمرو 
بن زياد وهو أمري العراقني بعد أبيه، فقال: "إين 
سمعت رسول اهلل يقول: إن رشي الراعءاحلطمة"، 

اإلبل يف السوق واإليراد واحلَُطَمة: هو العنيف براعية 
َبه  واإلصدار، ويليق بعضها ىلع بعض ويعسفها، رَضَ
مثاًل لوايل السوء، واملراد منه لفظ القايس اذلي 
يظلمهم وال يرق هلم وال يرمحهم. وقوهل: )فإياك أن 
تكون منهم( من الكم اعئذ نصيحًة البن زياد. فما 
 اكن من ابن زياد إالَّ أن أجابه: )إنما أنت من

خناتلهم(، يعين لست من فضالئهم وعلمائهم وأهل 
املراتب منهم بل من َسَقِطهم، وانلخالة هنا استعارة 
من خنالة ادلقيق، ويه قشوره، وانلخالة واحلقالة 
واحلثالة بمعىن واحد، قوهل. فردَّ عليه الصحايب 

: )وهل اكنت هلم خنالة؟! إنما -ريض اهلل عنه-اجلليل 
ويف غريهم(، هذا من جزل اكنت انلخالة بعدهم 

الالكم وفصيحه وصدقه اذلي ينقاد هل لك مسلم؛ فإِنَّ 
لكهم هم صفوة انلاس،  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 

وسادات األمة، وأفضل ممن بعدهم، ولكهم عدول 
قدوة، ال خنالة فيهم، وإنما جاء اتلخليط ممن بعدهم 

 .وفيمن بعدهم

** 

`Aa'idh ibn `Amr, may Allah be pleased with him, visited 

`Ubaydullah ibn Ziyaad, who was the ruler of the Iraqis 

after his father, and said: "I heard the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

say: 'The worst of shepherds is the harsh one' ", i.e. the 

one who is harsh in looking after camels while herding 

them, bringing them in and taking them out, shoving 

them into one another, and overburdening them. He 

was giving an example of the evil ruler, and the 

meaning intended here is the harsh ruler who 

oppresses people and is neither gentle nor merciful 

with them.  The statement: "Beware of being one of 

them" is from the speech of `Aa'idh as an advice to Ibn 

Ziyaad.  Thereupon, Ibn Ziyaad gave the following 

reply: "You are nothing but the chaff of them", i.e. you 

are not from the virtuous and knowledgeable 

Companions of the Prophet, or those with high status 

among them; rather, you are from the worthless among 

them. The word "chaff" here is a metaphor used to 

indicate meanness and worthlessness.  So the noble 

Companion, may Allah be pleased with him, replied: 

"Was there worthless chaff among them? Such 

worthless chaff only appeared after them and among 

those other than them." This is the eloquence and 

veracity of speech that every Muslim believes in. The 

Companions, may Allah be pleased with them, were all 

the cream of the crop, the masters of the Muslim nation, 

and more virtuous than those who came after them. All 

of them were upright role models and there is no 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عمرو املزين اعئذ بن  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الرلاَعِء : مجع راع •

 .احلَُطَمة : أي: العنيف يف رعيته، ال يرفِق بها يف سوقها ومراعها، بل حيطمها يف ذلك ويف سقيها، ويزحم بعضها ببعض حبيث يؤذيها •

 .خَنْل ادلقيق، واملراد: ليست من فضالئهم وعلمائهم وأهل املراتب منهم، بل من َسَقطهمانلَُخالَة : ما بيق يف الِغربال بعد  •

 :فوائد احلديث
 .استحباب نصح الرجل ألبنائه .1

 .أمر األمراء باملعروف، ونهيهم عن املنكر برفق .2

 .مرشوعية نصيحة األمراء .3

 .باألمر باملعروف وانليه عن املنكر -ريض اهلل عنهم-الزتام الصحابة  .4

 .ىلع أمر من أمور املسلمني أن يكون عنيفا عليهم؛ بل يكون رفيقا بهم -تعاىل-أنه ال جيوز لإلنسان اذلي واله اهلل  .5

 .إصالح األمة وصالحها يكون بَِقوِْدَها إىل الطريق القويم باللني .6

 .خري انلاس للناس من اكن هيلناً يللناً  .7

يف قضاء حواجئهم وغري ذلك، مع كونه يستعمل احلزم والقوة والنشاط، يعين ال يكون يلنا وجوب الرفق بمن واله اهلل عليهم حبيث يرفق بهم  .8
 .مع ضعف، ولكن يلنا حبزم وقوة ونشاط

ة اعئذ بن عمرو  .9
َ
يف الرد ىلع عبيد اهلل بن زياد، وبيان هل أنَّ الصحابة لكهم سادة وأفاضل، ولم يعرف السقط وانلخالة إال  -ريض اهلل عنه-ُجْرأ

 .رنهمبعد ق

 .-ريض اهلل عنهم-فضل الصحابة  .10

 املراجع:املصادر و

ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423نرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة لل

ه. رياض الصاحلني من 1425رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 
م. رياض الصاحلني 2007ه، 1428ق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقي

وت، الطبعة: من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بري
احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  ه. صحيح مسلم، مسلم بن1428الرابعة 

م.  املنهاج رشح 2009ه، 1430ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل1423
ه. نزهة املتقني رشح رياض 1392بو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية صحيح مسلم بن احلجاج، أ

 .م1987ه، 1407الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
   (3532) الرقم املوحد:

worthless chaff among them. The chaff only came from 

and among those after them. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

لَع  -صىل اهلل عليه وسلم-بايعنا رسول اهلل 
السمع والطاعة يف العرس واليرس، واملنشط 

واملكره، ولَع أثرة علينا، ولَع أن ال ننازع األمر 
 أهله

 

We pledged allegiance to the Messenger of 
Allah, may Allah's peace and blessings be 
upon him, to listen and obey at times of 
hardship and ease, energy and idelenss, 
and to endure if prejudice is held against 

us, and not to fight for power those in 
authority. 

 :احلديث .1472
قال: بَاَيْعنَا  -ريض اهلل عنه-عن عبادة بن الصامت 

مع  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ىلع السَّ
اَعة يف الُعرْس واليرُْس، والَمنَْشِط والَمْكرَ  ه، وىلَع والطَّ

ن تََرْوا 
َ
ْهلَه إاِلَّ أ

َ
ْمر أ

َ
ن اَل ُنَناِزَع األ

َ
ثََرٍة َعلَينا، وىلع أ

َ
أ

ُكْفراً بََواحاً ِعنَدُكم ِمن اهلل َتَعاىل ِفيه بُرَهان، وىلع 
 أن نقول باحلقل أينَما ُكنَّا، ال خناُف يِف اهلل لَْوَمَة اَلئٍِم.

** 

1472. Hadith: 

`Ubaadah ibn As-Saamit, may Allah be pleased with 

him, reported: "We pledged allegiance to the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, to listen and obey at times of hardship and 

ease, energy and idelenss, and to endure if prejudice is 

held against us, and not to fight for power those in 

authority, unless you see blatant disbelief concerning 

which you have a clear proof from Allah the Almighty, 

and to say the truth wherever we are without fearing 

anyone's reproach”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

الرسول  -ريض اهلل عنهم-)بايعنا( أي بايع الصحابة 
ىلع السمع والطاعة، وهو من  -صىل اهلل عليه وسلم-

قال:  -تعاىل-واله اهلل األمر يف العهد انلبوي؛ ألن اهلل 
آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل )يا أيها اذلين 

صىل اهلل عليه -(، وبعده 59األمر منكم(، )النساء: 
أولو األمر طائفتان: العلماء واألمراء، لكن  -وسلم

العلماء أويلاء أمر يف العلم وابليان، وأما األمراء فهم 
أويلاء أمر يف اتلنفيذ والسطان. يقول: بايعناه ىلع 

هل: "يف العرس واليرس" يعين سواء السمع والطاعة، وقو
اكنت الرعية معرسة يف املال أو اكنت مورسة، جيب 
ىلع مجيع الرعية أغنياء اكنوا أوفقراء أن يطيعوا والة 
أمورهم ويسمعوا هلم يف املنشط واملكره، يعين سواء 
اكنت الرعية اكرهني ذللك لكونهم أمروا بما ال تهواه 

يطني يف ذلك؛ لكونهم وال تريده أنفسهم أو اكنوا نش
ِمروا بما يالئمهم ويوافقهم.  "وأثرة علينا" أثرة يعين 

ُ
أ

استئثاًرا علينا، يعين لو اكن والة األمر يستأثرون ىلع 
الرعية باملال العام أو غريه، مما يرفهون به أنفسهم 
وحيرمون من والهم اهلل عليهم، فإنه جيب السمع 

أهله" يعين ال  والطاعة. ثم قال: "وأال ننازع األمر

** 

"We pledged allegiance" means that the Companions, 

may Allah be pleased with them, pledged to listen to 

and obey the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, who was granted authority 

by Allah in that era as Allah the Almighty says: {O you 

who have believed, obey Allah and obey the 

Messenger and those in authority among you.} [Surat-

un-Nisaa: 59] After the Prophet's death, power 

devolved to two groups: scholars and rulers. Scholars 

are responsible for conveying knowledge and rulers for 

exercising government and dominion. "We pledged 

allegiance to him to listen and obey at times of hardship 

and ease" means that regardless of being in good or 

bad economic conditions, all rich and poor people must 

obey and listen to their rulers. They have to obey them 

whether or not they like it. "And to endure if prejudice is 

held against us" means even if those in power favor 

themselves with public money and, meanwhile, deprive 

their people of such a wealth, people would still have to 

listen to and obey them. "And not to fight for power 

those in authority" means that we should not seize 

power from those whom Allah has granted authority 

over us, because doing so has grave consequences. 

Nothing destroyed the Muslim Ummah since the time of 

`Uthmaan, may Allah be pleased with him, until today 

more than disputing over power. "Unless you see 

blatant disbelief concerning which you have a clear 
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ننازع والة األمور ما والهم اهلل علينا، نلأخذ اإلمرة 
ا كثرًيا، وفِتًَنا  منهم، فإن هذه املنازعة توجب رشًّ
عظيمًة وتفرًقا بني املسلمني، ولم يدمر األمة 

-اإلسالمية إال منازعة األمر أهله، من عهد عثمان 
 إىل يومنا هذا. قال: " إال أن تروا -ريض اهلل عنه

كفًرا بواًحا عندكم فيه من اهلل برهان" هذه أربعة 
رشوط، فإذا رأينا هذا وتمت الرشوط األربعة 
فحينئذ ننازع األمر أهله، وُناول إزاتلهم عن والية 
األمر، والرشوط يه: األول: أن تروا، فالبد من علم، 
أما جمرد الظن، فال جيوز اخلروج ىلع األئمة. اثلاين: 

فسًقا، الفسوق، مهما فسق والة أن نعلم كفًرا ال 
األمور ال جيوز اخلروج عليهم؛ لو رشبوا اخلمر، لو 
زنوا، لو ظلموا انلاس، ال جيوز اخلروج عليهم، لكن 
إذا رأينا كفًرا رصحًيا يكون بواًحا. اثلالث: 
الكفر ابلواح: وهذا معناه الكفر الرصيح، ابلواح 

فال جيوز  اليشء ابلني الظاهر، فأما ما حيتمل اتلأويل
اخلروج عليهم به، يعين لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى 
أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه 
ال جيوز أن ننازعهم أو خنرج عليهم، ونوهلم ما تولوا، 
لكن إذا اكن بواحا رصحيا، مثل: لو اعتقد إباحة 
الزنا ورشب اخلمر.  الرشط الرابع: "عندكم فيه من 

ن"، يعين عندنا ديلل قاطع ىلع أن هذا اهلل برها
كفر، فإن اكن ادليلل ضعيًفا يف ثبوته، أو ضعيًفا يف 
دالتله، فإنه ال جيوز اخلروج عليهم؛ ألن اخلروج فيه 
رش كثري جدا ومفاسد عظيمة. وإذا رأينا هذا مثال 
فال جتوز املنازعة حىت يكون دلينا قدرة ىلع إزاحته، 

درة فال جتوز املنازعة؛ فإن لم يكن دلى الرعية  ق
ألنه ربما إذا نازعته الرعية وليس عندها قدرة يقيض 
ىلع ابلقية الصاحلة، وتتم سيطرته. فهذه الرشوط 

وجوب اخلروج ىلع ويل -رشوط للجواز أو للوجوب 
لكن برشط أن تكون القدرة موجودة، فإن  -األم

لم تكن القدرة موجودة، فال جيوز اخلروج؛ ألن هذا 
ء انلفس يف اتلهلكة؛ ألنه ال فائدة يف من إلقا
 .اخلروج

proof from Allah the Almighty.'' So these are four 

conditions: 1. Seeing here means having certain 

knowledge. Suspicion is not enough to make rebellion 

against the rulers permissible. 2. To know there is 

disbelief. Immoralities such as drinking alcohols, 

committing fornication, and oppressing people do not 

make rebellion against them permissible. We must see 

a blatant disbelief.  3. The act of disbelief must be 

indisputable. Anything that is debatable does not permit 

rebellion. For example, if rulers do something that we 

consider an act of disbelief, but is unlikely so, it is not 

permissible to force power out of their hand. However, 

if they legalize fornication, drinking, etc. that is a blatant 

disbelief.  4. There must be an irrefutable evidence that 

this act represents disbelief. If the evidence is weak in 

terms of its authenticity or in terms of its indication, then 

it is impermissible to rebel against the rulers because 

this would lead to great evil and corruption. So these 

conditions allow rebellion, only if people are capable of 

removing their rulers. Otherwise, rebellion might result 

in eliminating good citizens and letting rulers tighten 

their grip.  These conditions render rebellion against the 

ruler permissible, or even obligatory, only if the ability is 

available, otherwise, rebellion against the ruler is 

impermissible since it will be useless and irrational to 

jeopardize people's lives. 
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 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية اتلصنيف:
  احلسبة < السياسة الرشعية < اخلروج ىلع اإلمامادلعوة و

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِمت  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ُعبَاَدَة بِْن الصَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بَاَيْعنَا : اعهدنا •

اَعة : ألويل األمر واحلاكم • مع والطَّ  .ىلع السَّ

 .ه : أي يف السهل والصعبوالَمنَْشِط والَمْكرَ  •

ثََرٍة : األثرة االختصاص باملشرتك •
َ
 .أ

 .ُكْفراً : حممول ىلع الكفر الظاهر •

 .بََواحاً : أي ظاهًرا ال حيتمل تأوياًل  •

ه، فإنه ال جيوز ِعنَدُكم ِمن اهلل َتَعاىل ِفيه بُرَهان : عندكم ديلل قاطع ىلع أن هذا كفر، فإن اكن ادليلل ضعيفاً يف ثبوته، أو ضعيفاً يف دالتل •
 .اخلروج عليهم

 :فوائد احلديث
 .احلض ىلع السمع والطاعة لوالة األمور من املسلمني يف غري معصية .1

 .ثمرة الطاعة يف مجيع ما ُذِكر يف احلديث اجتماع لكمة املسلمني ونبذ الُفرقة واخلالف من صفوفهم .2

ق فيه  .3 خمالفة ملبادئ اإلسالم، فيجب عندها اإلنكار عليهم واالنتصار للحق مهما عدم منازعة والة األمور إال إذا ظهر منهم كفر حُمَقَّ
 .اكنت اتلضحية

 .ُحرمة اخلروج ىلع ُوالة األمور وقتاهلم باإلمجاع وإن اكنوا فََسقة؛ ألن يف اخلروج عليهم مفسدة أعظم من فسقهم فريتكب أخف الرضرين .4

 .-اىلتع-ابليعة لإلمام األعظم ال تكون إال يف طاعة اهلل  .5

 .طاعة اإلمام األعظم يف املعروف واجبة يف املنشط واملكره والعرس واليرس، ولو خالف هوى انلفس .6

 .احرتام حق والة األمور، وأنه جيب ىلع انلاس طاعتهم يف اليرس والعرس، واملنشط واملكره واألثرة اليت يستأثرون بها .7

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1ليم اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لس
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار 1ه. صحيح ابلخاري، ط1426  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، ه. رشح رياض الصاحلني1428
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث 1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، طالعريب، بريوت. 
   (3061) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل اتلصنيف:

 .أخرجه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أيب طالب  يلع بن اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بما يعرفون : بما ال يفتنهم مما ال تدركه عقوهلم •

 :فوائد احلديث
 .أنه إذا خيش رضٌر من حتديث انلاس ببعض ما ال يفهمون؛ فال ينبيغ حتديثهم بذلك وإن اكن حقاً  .1

 .ما يؤدي إىل احلرام فهو حرام .2

 .وز حتديث انلاس بما ال تدركه عقوهلمال جي .3

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، ملحمد 1435كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب، ت: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة, 
ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ 1424الطبعة: اخلامسة، بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السوادي، 

 .ه1422ه. صحيح ابلخاري, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار طوق انلجاة, الطبعة: األوىل، 1422صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 
   (3344) الرقم املوحد:

ب  حدثوا انلاس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّ
  اهلُل ورسوهلُ 

Speak to the people according to their level 
of understanding. Do you wish that Allah 

and His Messenger be denied? 

 :احلديث .1473
قال: "حدثوا  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

ب اهلُل  انلاس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّ
 ورسوهُل؟".

** 

1473. Hadith: 

`Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him, 

reported: "Speak to the people according to their level 

of understanding. Do you wish that Allah and His 

Messenger be denied"? 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -يرشد أمري املؤمنني يلع بن أيب طالب 
إىل أنه ال ينبيغ أن حيدث اعمة انلاس إال بما  -عنه

روف ينفع انلاس يف أصل دينهم وأحاكمه من هو مع
اتلوحيد وبيان احلالل واحلرام وُيرتك ما يشغل عن 
ذلك؛ مما ال حاجة إيله أو اكن مما قد يؤدي إىل رد احلق 
وعدم قبوهل مما يشتبه عليهم فهمه، ويصعب عليهم 

 .إدراكه

** 

The Commander of the Believers, `Ali ibn Abi Taalib, 

may Allah be pleased with him, gives us advice, saying 

that one should not talk to common people except 

about what is well-known and benefits them regarding 

the fundamentals of their religion and the rulings related 

to it of monotheism (Oneness of Allah), and clarification 

of the lawful and the unlawful. What is otherwise should 

not be spoken about with them in order not to distract 

them, especially things for which there is no need, or 

which may lead to rejecting the truth because they are 

confusing to them and too difficult for them to 

comprehend. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 خذوا من العمل ما تطيقون، فواهلل ال يسأم اهلل
  حىت تسأموا

Do what you are capable of doing 
(regularly). By Allah, Allah never grows 

weary (of giving rewards) until you grow 
weary (of doing good deeds). 

 :احلديث .1474
، -صىل اهلل عليه وسلم-عن اعئشة زوِج انليب 

د بن أخربته أنَّ احلَْوالء بنت تَُويت بن حبيب بن أس
صىل اهلل -عبد الُعزَّى مرَّت بها وعندها رسول اهلل 

، فقلُت: هذه احلَْوالء بنت تَُويت، وزعموا -عليه وسلم
صىل اهلل عليه -أنها ال تنام الليَل، فقال رسول اهلل 

ال تناُم الليَل! خذوا ِمن العمل ما تُِطيقون، »: -وسلم
 «.فواهلِل ال يسأُم اهلُل حىت تسأموا

** 

1474. Hadith: 

`A'ishah, the wife of the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, reported: "Al-Hawlaa bint 

Tuwayt ibn Habeeb ibn `Abdul-`Uzza passed while I 

was sitting with the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him. So I (`A'ishah) said: 

'This is al-Hawlaa bint Tuwayt, and they claim that she 

does not sleep at night.' Upon hearing this, the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, said: 'She does not sleep at night! Do 

what you are capable of doing (regularly). By Allah, 

Allah never grows weary (of giving rewards) until you 

grow weary (of doing good deeds)”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

مرَّت احلَْوالء بنت تَُويت بعائشة، فقالت اعئشة للنيب 
: هذه احلَْوالء بنت تَُويت، -هلل عليه وسلمصىل ا-

-ويه تصيل الليل لكه وال تنام. فأنكر رسول اهلل 
عليها قيامها الليل لكه، وقال:  -صىل اهلل عليه وسلم

عليه -فأمر انليب « خذوا ِمن العمل ما تُِطيقون»
هذه املرأة أن تكف عن عملها  -الصالة والسالم

جز عنه يف املستقبل الكثري، اذلي قد يشق عليها وتع
أن  -عليه الصالة والسالم -فال تديمه، ثم أمر انليب 

فواهلِل ال يسأُم اهلُل حىت »نأخذ من العمل بما نطيق، 
يعين: أن اهلل عز وجل يعطيكم من اثلواب « تسأموا

بقدر عملكم، مهما داومتم من العمل فإن اهلل تعاىل 
ه قطعه يثيبكم عليه، فإذا سئم العبد من العمل وملَّ 

وتركه فقطع اهلل عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن العبد 
إنما جيازى بعمله، فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه 
وأجره إذا اكن قطعه لغري عذر من مرض أو سفر، 
وهذا هو الراجح يف معىن امللل اذلي يُفهم من ظاهر 
احلديث أن اهلل يتصف به، وملل اهلل ليس كمللنا 

ملل تعب وكسل، وأما ملل اهلل ُنن، ألن مللنا ُنن 
عز وجل فإنه صفة َيتص به جل وعال تليق ِبالهل، 

** 

As al-Hawlaa bint Tuwayt passed by `A'ishah, `A'ishah 

told the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, that this woman's name was al-Hawlaa bint 

Tuwayt and that she used to pray all night without 

sleeping at all. The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, condemned this act and said: 

"Do what you are capable of doing." Thus, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, ordered 

that woman to stop the tedious act that she was doing 

as she could find it difficult and become incapable of 

continuing it in the future. Then the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, ordered that 

people should do only acts which they are capable of 

for "Allah will never grow weary until you grow weary." 

This means that Allah, may He be Glorified and 

Exalted, rewards people according to their acts of 

worship. When a slave continues to do a good deed, 

then Allah continues to reward him for that. However, if 

the slave grows weary of and bored with this act of 

worship, and consequently abandons it, then Allah will 

stop the reward of that particular act. This is because 

people are rewarded for their deeds, so whoever stops 

a specific deed, the reward of that particular deed will 

stop if that deed is stopped for no valid excuse such as 

sickness or travel. This is the most correct 

interpretation of "growing weary" that is understood 

from the apparent meaning of the Hadith as a 

description of Allah the Exalted. Allah's "malal" 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اهلل < حقوق اإلنسان يف اإلسالمادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .التنام الليل : يعين تقضيه يف الصالة والعبادة •

 .يسأم : يمل ويضجر •

 :فوائد احلديث
 .نه بما يتمكن صاحبه من املداومة عليهاالقتصاد يف العمل واألخذ م .1

 .ىلع ما يليق به سبحانه ىلع ما سبق تفصيله -تعاىل-إثبات السآمة صفة هلل  .2

 املراجع:املصادر و

 ه. صحيح مسلم، حتقيق:1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
ب احلنبيل، رج بن أمحد بن الرمحن عبد ادلين لزين ابلخاري، صحيح رشح ابلاري فتح. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

م. معجم اللغة  1996 - ـه 1417املدينة انلبوية، الطبعة: األوىل،  -حتقيق: حممود بن شعبان بن عبد املقصود وآخرين، انلارش: مكتبة الغرباء األثرية 
م. رشح رياض  2008 - ـه 1429العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

 .ه1426الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
   (10411) الرقم املوحد:

واهلل سبحانه وتعاىل ال يلحقه تعب وال يلحقه 
 .كسل

(boredom/weariness), is not similar to people's "malal", 

for ours means fatigue, tiredness, and laziness 

whereas that of Allah is an attribute that is exclusive to 

Him in a way that befits His majesty. Indeed Allah, may 

He be Glorified and Exalted, does not feel tired or lazy. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < زهده صىل اهلل عليه وسلم

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عقبة بن احلارث  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني احلديث: مصدر منت

 :معاين املفردات
ى : َقَطع الصفوف حال جلوس انلاس •  .َفتََخطَّ

 .ُحَجر : مجع ُحْجرة، اسم للمزنل •

 .َفَفِزَع : خاف انلاس؛ ألنه خالف اعدته؛ ألنَّ اعدته أن يميش بتأن •

 .-تعاىل-حَيِْبَسيِن : يشغلين اتلفكري فيه عن اتلوجه واإلقبال ىلع اهلل  •

 .: اذلهب والفضة قبل أن يرضبا دنانري ودراهم، ويطلق ىلع اذلهب تغليبًا، كما يطلق ىلع غريه من املعادناتِلرب  •

ا من تْب عندنا فكرهت أن حيبسِن، ذكرُت شيئً 
  فأمرت بقسمته

I remembered a gold nugget in my house 
which I did want it to distract me, so I 

ordered it to be distributed (in charity). 

 :احلديث .1475
قال: صليت  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن احلارث 

ملدينة العرص، با -صىل اهلل عليه وسلم-وراء انليب 
ى ِرَقاَب انلاس إىل بعض  فَسلََّم ثم قام ُمرساًع، فَتَخَطي
ُحَجِر نِسائه، َفَفِزَع انلاُس من رُسَْعِتِه، فخرج عليهم، 

ذكرت شيئا »فرأى أنهم قد عجبوا من رُسَْعِتِه، قال: 
«. من تِرْبٍ عندنا فكرهت أن حَيِْبَسيِن، فأمرُت بِِقْسَمِتهِ 

لَّْفُت يف ابليت ترِْبًا من الصدقة، كنت خَ »ويف رواية: 
بَيلتَهُ 

ُ
 «.فكرهت أن أ

** 

1475. Hadith: 

`Uqbah ibn al-Haarith, may Allah be pleased with him, 

was reported as saying: "I offered the `Asr prayer 

behind the Prophet at Medina. When he finished the 

prayer with Taslim, he got up hurriedly and went out by 

crossing the rows of  people to one of his wives' rooms. 

The people were astonished at his speed. The Prophet 

came back and saw the people surprised at his haste 

and said to them: "I remembered a gold nugget in my 

house which I did want it to distract me, so I ordered it 

to be distributed (in charity)."  In another version: "I left 

a piece of gold in my house from the charity which I did 

not want to let it remain with us overnight". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنه صىلَّ مع  -ريض اهلل عنه-قال عقبة بن احلارث 
ذات يوم صالة العرص،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

حني انرصف من  -صىل اهلل عليه وسلم-فقام انليب 
ي رقا ب انلاس متوجها إىل صالته مرساع، يَتَخطَّ

بعض حجرات زوجاته؛ فخاف انلاس من ذلك، ثم 
خرج فرأى انلاس قد عجبوا من ذلك؛ فبني هلم انليب 

سبب هذا، وأخرب أنه تذكر  -صىل اهلل عليه وسلم-
شيئًا من ذهب غري مرضوب مما جتب قسمته، فكره 
أن يمنعه ويشغله اتلفكري فيه عن اتلوجه واإلقبال 

 .-تعاىل-ىلع اهلل 

** 

Uqbah ibn al-Harith, may Allah be pleased with him, 

reported that he prayed the `Asr prayer with the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

one day, and the Prophet hurriedly left by crossing the 

rows of people to one of the rooms of his wives. The 

people were astonished at his haste. The Prophet 

came back and saw the people wondering about his 

haste, so he wanted to clarify it, and told them that he 

remembered gold nugget in his house of Zakat which 

was supposed to be distributed, and he did not want his 

thinking about it to prevent and distract him from 

contemplating and devoting himself completely to Allah 

while in the prayer. 
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 :فوائد احلديث
 .جواز قيام اإلمام بعد الفراغ من الصالة دون أن يقول أذاكر دبر الصالة إذا أتاه ما يشغله، ويؤخر األذاكر .1

 .س مبادرة إىل اخلريأرسع انلا -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  .2

 .جواز ختطي الرقاب بعد السالم من الصالة، وال سيما إذا اكن حلاجة .3

 .جواز اتلعجب ممن فعل فعال ليس من اعدته .4

 .كغريه من البرش يلحقه النسيان، وأنه ينىس كما ينىس غريه -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  .5

 .أن يذهب باخلشوعانشغال الفكر يف الصالة ال يبطلها، ولكن َُيىش  .6

 .، واستحباب املبادرة إىل عمل اخلري-تعاىل-استحباب اتلخلص مما يشغل القلب عن اهلل  .7

 .شدة األمانة وعظمها، وأن اإلنسان إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد حتبسه .8

 .جواز االستنابة واتلوكيل يف رصف الصدقات مع القدرة ىلع املبارشة .9

 املراجع:املصادر و

ه. رياض الصاحلني من الكم سيد 1415ظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل بهجة انلا
ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من 1428املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، 1430بلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىلا
لطانية ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن الس1426الرياض، الطبعة: 

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1407الطبعة: الرابعة عرش  

   (3483) الرقم املوحد:
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 The story of the boy with the king, the  قصة الغالم مع امللك والساحر والراهب

sorcerer, and the monk. 

 :احلديث .1476
مرفواع:  -ريض اهلل عنه-عن صهيب بن سنان الرويم 

ا َكرِبَ » اكن ملك فيَمن اكن قَبلَكم واكن هل ساِحر فَلَمَّ
َعللْمُه 

ُ
قال للَمِلِك: إينل قد َكرِبُْت َفاْبَعْث إىل غالًما أ

ْحر؛ فبعث إيله غالًما ُيَعللُمُه، َواكَن يف طِريِقِه إَِذا  السل
َسلََك َراِهٌب، َفَقعَد إيله وَسِمَع الَكَمُه فَأْعَجبَُه، واكن 
ىَت 

َ
اهِب َوَقَعَد إيله، فَإَذا أ اِحَر، َمرَّ بالرَّ إذا أىَت السَّ

اِهب، َفَقاَل: إَِذا  َبُه، فََشاَك ذلَِك إِىَل الرَّ الساحر رَضَ
هيِل 

َ
، َوإَذا َخِشيَت َخِشيَت الساحر َفُقل: َحبََسيِن أ

اِحُر . َفبَينَما هو ىلَعَ ذلِك إِذ  أهلََك َفُقل: َحبََسيِن السَّ
ىَت ىلَعَ َدابٍَّة َعِظيَمٍة قَد َحبََست انلَّاَس، َفَقال: ايلوَم 

َ
أ

اهُب أفَضل؟ فَأَخَذ َحَجرا،  احُر أفَضُل أم الرَّ أعلَُم السَّ
 
َ
اِهِب أ َحبَّ إيلَك ِمن أمِر َفَقاَل: اللَُّهم إن اَكَن أمُر الرَّ

ابَّة َحىتَّ يَميِض انلَّاُس، فََرَماَها  اِحِر فَاقتُل هذه ادلي السَّ
خرَبَُه. َفَقاَل هَلُ 

َ
اهَب فَأ َفَقتَلَها وَمىَض انلَّاُس، فَأىَت الرَّ

نَت ايلوَم أفَضل مينل قَد بَلََغ ِمن 
َ
ي بيَُنَّ أ

َ
اهُب: أ الرَّ

َرى، َوإنََّك َستُبْ 
َ
مرَِك َما أ

َ
تَىَل، َفإن ابتُِليَت َفاَل تَُدلَّ أ

برَص، وُيداوي 
َ
؛ َواكَن الُغالُم يرُبِىُء األكَمَه َواأل َّ يلَعَ

دَواء، َفَسِمَع َجليس لِلمِلِك اَكَن 
َ
انلَّاس من َسائِِر األ

مجُع 
َ
، فأتاه َبَهَدايا َكثرَية، َفَقاَل: َما ها ُهنَا لََك أ قَد َعيِمَ

َما يَشيِف  إن أنَت َشَفيَتيِن، فقال: إيني ال أْشيِف أَحًدا إِنَّ
اهلُل َتَعاىَل، فَإن آَمنَت باهلل َتَعاىَل َدَعوُت اهلَل فَشَفاَك، 
ىَت الَمِلَك َفَجلَس 

َ
فَآَمَن باهلل َتَعاىَل فَشَفاهُ اهللُ َتَعاىَل، فَأ

إيلِه َكما اَكَن جَيِلُس، َفَقاَل هَلُ الَمِلُك: َمن رَدي عليَك 
َك؟ قَا ، َقاَل: َولََك رَب َغريي؟ قَاَل: َريبل برََصَ َل: َريبل

بُُه َحىتَّ َدلَّ ىلَعَ  َخَذُه فَلَم يََزل ُيَعذل
َ
َوَربَُّك اهلُل، فَأ

، قد  الُغالِم، َفيجء بالُغاَلِم، َفَقاَل هَلُ الَمِلك: أْي بيَُنَّ
بَْرَص وتَفعل 

َ
بَلََغ ِمن ِسحِرك َما ترُْبىء األكَمَه َواأل

َما يَشيِف اهلل وتَفعل؟!  شيف أَحًدا، إِنَّ
َ
َفَقاَل: إينل ال أ

اهِب؛  بُُه َحىتَّ َدلَّ ىلَعَ الرَّ َخَذُه فَلَم يََزل ُيَعذل
َ
َتَعاىَل. فَأ

ىب، َفَداَع 
َ
اهِب فَقيَل هَلُ: ارِجع عن دينَك، فَأ فيَِجء بالرَّ

ُه َحىتَّ  بِاملنَشار فَوُِضَع الِمنشاُر يف َمْفرق رأسه، فََشقَّ
اُه، ُثمَّ يِجَء ِِبَليِس الَمِلِك فقيل هَلُ: ارِجع عن وَ  َقَع ِشقَّ

** 

1476. Hadith: 

Suhayb ibn Sinaan ar-Roomi, may Allah be pleased 

with him, reported that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: “Among the people 

who came before you, there was a king who had a 

sorcerer. When that sorcerer became old, he said to the 

king: 'I have become old, so send me a boy whom I will 

teach sorcery.' So, he sent him a boy to teach him. On 

his way whenever he went, there was a monk. The boy 

sat with him and listened to his speech and admired it. 

So, whenever he went to the sorcerer, he passed by 

the monk and sat with him; and on visiting the sorcerer, 

the latter would beat him. The boy complained about 

this to the monk. The monk said to him: 'When you fear 

the sorcerer, say to him: "My family detained me," and 

when you fear your family, say to them: "The sorcerer 

detained me."' The boy carried on like that (for some 

time). One day he saw a huge beast that prevented 

people from passing. The boy said: 'Today I shall know 

whether the sorcerer or the monk is better.' So, he took 

a stone and said: 'O Allah! If what the monk is upon is 

dearer to You than what the sorcerer is upon, then let 

this beast be killed so that people can pass.' Then he 

threw it [with the stone] and killed it and people 

managed to pass. The boy came to the monk and 

informed him about that. The monk said to him: 'O son! 

Today you are better than me, you have come to a 

stage where I feel that you would soon be put to a trial, 

and in case you are put to a trial, do not inform them 

about me.' The boy used to treat people suffering from 

congenital blindness, leprosy, and other diseases. One 

of the king's companions, who had become blind, heard 

about the boy. He brought many gifts for the boy and 

said: 'All these gifts are for you on condition that you 

cure me.' The boy said: 'I do not cure anybody; it is only 

Allah the Almighty who can cure people. If you believe 

in Allah the Exalted I will supplicate Him to cure you and 

He will cure you.' So, he believed in Allah the Almighty 

and Allah cured him. Later, that man came to the king 

and sat with him as he used to. The king said: 'Who 

gave you back your sight?' The man replied: 'My Lord.' 

The king then said: 'Do you have a Lord other than me?' 

The man said: 'My Lord and your Lord is Allah.' The 

king tortured him and did not stop until he told him about 

the boy. So, the boy was brought to the king and he 

said to him: 'O son! Your magic has reached the extent 

that enables you to cure congenital blindness, leprosy, 
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ُه بِِه  ىَب، فَوِضَع الِمنَشاُر يف َمْفِرق َرأِسه، فََشقَّ
َ
ِديِنك، فَأ

اُه، ُثمَّ يِجَء بالُغاَلِم فقيَل هَلُ: ارِجع َعن  َحىتَّ َوَقَع ِشقَّ
ىَب، َفَدَفَعُه إىَِل َنَفر ِمن أصَحابه،

َ
َفَقاَل:  ِدينَك، فَأ

اذهبوا بِه إىِل َجبَِل َكَذا َوَكَذا فَاصَعُدوا بِِه اجلَبَل، َفإَِذا 
بَلَغتُم ِذْرَوتَُه فَإِن رََجَع َعن ِديِنِه َوإالَّ فَاطرَُحوُه. َفَذَهبُوا 
بِِه فََصِعُدوا بِِه اجلَبََل، َفَقاَل: اللَُّهمَّ أْكفنيهم بَِما ِشئَْت، 

َسَقُطوا، وَجاَء يَميش إىَِل الَمِلِك، فَرََجَف بِهُم اجلَبُل فَ 
َفَقاَل هَلُ الَمِلُك: َما َفَعَل أْصَحابَُك؟ َفَقاَل: َكَفاِنيهُم 
صَحابِه َفَقاَل: اذَهبُوا 

َ
اهلل َتَعاىَل، فََدَفَعُه إِىَل َنَفر ِمن أ

ُطوا بِِه ابَلحر، َفإن رَجَع َعن  بِِه فامِحلُوهُ يف قُْرقُوٍر وتَوَسَّ
الَّ فَاقِْذفُوه. َفَذَهبُوا بِِه، َفَقاَل: اللَُّهمَّ اْكِفنيهم ِديِنه وإِ 

فينُة َفَغِرقُوا، وََجاء  ت بِهُم السَّ
َ
بَما ِشئَت، فانَكَفأ

يميش إِىَل الَمِلِك. فقال هل املِلك: ما فعَل أصحابك؟ 
َفَقاَل: َكَفانيهُم اهلل َتَعاىَل. َفَقاَل لِلَمِلِك: إنََّك لست 

ل ما آُمُرَك به. َقاَل: ما هو؟ َقاَل: جتمع بقاتيل حىت تفع
انلاس يف صعيد واحد وتَْصلبين ىلع ِجذع، ثم ُخذ 
سهًما من ِكنَانيَت، ثم َضِع السهم يف َكبِد القوس ثم 
قل: بسم اهلل رب الغالم، ثم اْرِمين، فإنََّك ِإَذا َفَعلت 
 ذلك َقتَلتيَن، َفَجَمَع انلَّاَس يف َصعيد واحد، وََصلَبَهُ 

َخَذ َسْهًما من ِكَنانَِتِه، ثم وضع السهم 
َ
ىلَعَ ِجْذع، ُثمَّ أ

يف َكِبِد القوس، ثم َقاَل: بسم اهلل رب الغالم، ثم َرَماُه 
فَوَقَع يف ُصْدِغِه، فَوََضَع يََدُه يف ُصْدِغِه فمات، فقال 
يَْت 

َ
َرأ

َ
انلاس: آَمنَّا بَِربل الُغالِم، فأيت الَمِلُك فقيَل هَلُ: أ

كنت حَتَْذُر َقد واهلل نََزَل بَك َحَذرَُك، قد آَمَن َما 
َم  رْضِ

ُ
ْت وأ َكِك َفُخدَّ ْخُدوِد بأفْواهِ السل

ُ
َمَر بِاأل

َ
انلاس. فأ

فيها انللرياُن وقال: من لم يَرِْجع عن دينه فأقحموه 
فيها، أو قيَل هَلُ: اقتَِحم َفَفَعلُوا َحىتَّ َجاءت امرأة 

َعَست أن َتَقع فيها، فقال هلا ومَعها َصيبٌّ هلا، فتََقا
 «.الُغالم: يا أمه اصرِبي فإنَِّكَ ىلع احلقل 

etc.' The boy said: 'I do not cure anyone. Only Allah the 

Almighty can cure.' So, he tortured him also until he 

informed him about the monk. Then the monk was 

brought to him and the king said to him: 'Abandon your 

religion.' The monk refused and so the king ordered a 

saw to be brought, and it was placed in the middle of 

his head and he was split until he fell in two halves. 

Then the king's companion was brought and it was said 

to him: 'Abandon your religion.' He refused to do so, 

and so a saw was brought and placed in the middle of 

his head and he fell, split in two halves. Then the boy 

was brought and it was said to him: 'Abandon your 

religion.' He refused and so the king turned him over to 

a group of his people and said: 'Take him to such-and-

such mountain. Ascend the mountain with him till you 

reach its peak, then see if he abandons his religion; 

otherwise throw him from the top.' They took him and 

when they ascended to the top, he said: 'O Allah! Save 

me from them the way You wish.' So, the mountain 

shook and they all fell down and the boy came back 

walking to the king. The king said: 'What did your 

companions do?' The boy said: 'Allah saved me from 

them.' So, the king turned him over to a group of his 

people and said: 'Take him on a ship to the middle of 

the sea and ask him to renounce his religion, but if he 

refuses, throw him overboard.' So, they took him out to 

the sea and he said: 'O Allah! Save me from them the 

way You wish.' So the ship capsized and they drowned. 

Then the boy came walking back to the king and the 

king said: 'What did your companions do?' The boy 

replied: 'Allah the Almighty saved me from them.' Then 

he said to the king: 'You will not be able to kill me until 

you do as I order you.' The king asked: 'And what is 

that?' The boy said: 'Gather the people in one place and 

crucify me; then take an arrow from my quiver and say: 

"In the Name of Allah, the Lord of the boy." Then shoot 

it at me. If you do this, you will kill me.' So, the king 

gathered the people in one place and crucified the boy; 

then took an arrow from his quiver and placed the arrow 

in the bow, then said: "In the Name of Allah, the Lord of 

the boy," then shot the arrow. It hit the boy in the 

temple, and the boy placed his hand over the arrow 

wound and died. The people proclaimed: 'We believe in 

the Lord of the boy!' The king was approached and was 

told: ‘Remember what you were afraid of? By Allah, 

what you feared has happened; people have believed.' 

So he ordered that trenches should be dug at the 

entrances to roads, and they were dug, and fires were 

kindled therein. Then the king said: ‘Whoever does not 

renounce his religion, throw him into the fire.' They did 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

so until a woman came with her child, and she felt 

hesitant about jumping into the fire, so her child said to 

her: 'Be patient mother, for verily, you are on the right 

path"’! 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

هذا احلديث فيه قصة عجيبة: ويه أن رجاًل من 
امللوك فيمن سبق اكن عنده ساحر اختذه امللك 

ا؛ من أجل أن يستخدمه يف مصاحله ولو ىلع مستشارً 
حساب ادلين؛ ألن هذا امللك ال يهتم إال بما فيه 
مصلحته، وهو ملك مستبد قد عبَّد انلاس نلفسه. 
هذا الساحر ملا كرُب قال للملك: إين قد كربت فابعث 
إىل غالما أعلمه السحر. واختار الغالم ؛ ألن الغالم 

للغالم الشاب هو اذلي أقبل للتعليم؛ وألن اتلعليم 
يبيق، وال ينىس. ولكن اهلل تعاىل قد أراد بهذا 

. مرَّ هذا الغالم يوماً من األيام براهب، الغالم خرياً 
يعين  -فسمع منه فأعجبه الكمه؛ ألن هذا الراهب

اعبد هلل عز وجل، ال يتلكم إال باخلري، وقد  -العابد
سيم يكون راهباً اعملاً لكن تغلب عليه العبادة ف

بما يغلب عليه من الرهبانية، فصار هذا الغالم إذا 
ر ىلع  خرج من أهله جلس عند الراهب فتأخَّ
الساحر، فجعل الساحر يرضبه، ملاذا تتأخر؟ فشاك 
الغالم إىل الراهب وطلب أمًرا يتخلص به، قال: إذا 
ذهبت إىل الساحر وخشيت أن يعاقبك فقل: أخرين 

فقل: إن الساحر أهيل. وإذا ذهبت ألهلك وسألوك 
رين؛ حىت تنجو من هذا ومن هذا. واكن الراهب  -أخَّ

لعله رأى أن  -مع أنه كذب-أمره بذلك  -واهلل أعلم
املصلحة يف هذا تزيد ىلع مفسدة الكذب، أو قصد 
اتلورية، واحلبس املعنوي، ففعل، فصار الغالم يأيت 
إىل الراهب ويسمع منه، ثم يذهب إىل الساحر، فإذا 

روين، وإذا أراد أن  يعاقبه ىلع تأخره قال: إن أهيل أخَّ
رجع إىل أهله وتأخر عند الراهب قال: إنَّ الساحر 
رين.  فمرَّ ذات يوم حيوان عظيم، وهو أسد، قد  أخَّ
حبس انلاس عن اتلجاوز، فال يستطيعون أن 
يتجاوزوه، فأراد هذا الغالم أن َيترب: هل الراهب 

** 

This Hadith tells an amazing story. A king from the old 

time had a sorcerer whom he took as a counselor for 

his own benefit, even if that was at the expense of 

religion, because he was selfish, autocratic and made 

people worship him. On becoming old, the sorcerer 

asked the king to send him a boy whom he could teach 

magic. He wanted a boy, because at that age one could 

easily receive and memorize knowledge. However, 

Allah willed good for that boy.  One day, this boy passed 

by a monk. He listened to him and his words pleased 

him, because this monk was a worshipper of Allah and 

spoke only what was good. The monk could have been 

a scholar too, but he was more monastic than 

scholastic. So whenever the boy set out from his 

family’s house, he would sit for a while with this monk, 

and would be late for the sorcerer. Hence, the sorcerer 

used to beat him, wondering why he was late. The boy 

then complained to the monk and asked him for a way 

out of that trouble. The monk advised him to tell the 

sorcerer that his family was behind his delay whenever 

he feared his punishment; and to tell his family that the 

sorcerer was the cause of his delay whenever they 

asked him. This way could spare him the punishment 

of both the sorcerer and his family. The monk advised 

him to lie in that situation probably because he thought 

that the benefit here outweighed the harm of lying, or 

he used  "detained" as an allusion to spiritual detention. 

The boy acted on the monk's advice and he used to go 

to him and listen to him.  One day, a huge animal, i.e. a 

lion, passed and held people from passing. The boy 

wanted to check who was better than the other, the 

monk or the sorcerer. So, he picked a stone and 

supplicated Allah the Almighty to let that stone kill that 

animal if the monk was better in His sight than the 

sorcerer. He, then, threw the stone and it killed the 

animal, and people were able to pass. Thus, the boy 

knew that the monk was better than the magician. He 

informed the monk of what had happened, and the 

monk told him that he was better than him, and that he 

reached a stage where he would be tested, and asked 

him not to inform on him.  The boy used to treat people 

suffering from congenital blindness, leprosy, and other 
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داع اهلل سبحانه خري هل أم الساحر، فأخذ حجراً، و
وتعاىل إن اكن أمر الراهب خري هل أن يقتل هذا احلجر 
ادلابة، فرىم باحلجر، فقتل ادلابة، فمىش انلاس. 
فعرف الغالم أن أمر الراهب خري من أمر الساحر، 
فأخرب الراهب بما جرى فقال هل الراهب: أنت ايلوم 
خري مين، قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتيل فإن 

ت فال تدل يلع. واكن الغالم يربئ األكمه ابتلي
واألبرص، ويداوي انلاس من سائر األدواء. فسمع 
جليس للملك اكن قد أصابه العىم، فأتاه بهدايا 
كثرية فقال: ما هاهنا لك أمجع إن أنت شفيتين فقال: 
إين ال أشيف أحداً، إنما يشيف اهلل تعاىل، فإن آمنت 

اهلل  تعاىل فشفاه اهلل، باهلل دعوُت اهلل فشفاك، فآمن ب
ثم ئج بالرجل األعىم اذلي اكن جليساً عند امللك 
وآمن باهلل، وكفر بامللك، فديع أن يرجع عن دينه 
فأىب، وهذا يدل ىلع أن اإلنسان عليه أن يصرب. فيجء 
بالراهب فقيل هل: ارجع عن دينك فأىب فداع باملنشار 

شقاه، فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه به حىت وقع 
ثم يجء بالغالم فقيل هل: ارجع عن دينك فأىب، فدفعه 
إىل نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إىل جبل كذا 
وكذا فاصعدوا به اجلبل، فإذا بلغتم أعاله  فإن رجع 
عن دينه وإال فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به اجلبل، 
فقال: امهلل اكفينهم بما شئت، فاهزت بهم اجلبل 

يميش إىل امللك فقال هل امللك: ما فعل فسقطوا، وجاء 
بك بأصحابك؟ فقال: كفانيهم اهلل تعاىل، فدفعه إىل 
نفر من اصحابه فقال: اذهبوا به فامحلوه يف سفينة 
وتوسطوا به ابلحر، فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه، 
فذهبوا به فقال: امهلل اكفينهم بما شئت، فانقلبت 

إىل امللك فقال هل  بهم السفينة فغرقوا، وجاء يميش
امللك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم اهلل تعاىل، 
فقال للملك: إنك لن تستطيع قتيل حىت تفعل ما 
آمرك به، قال: ما هو؟ قال: جتمع انلاس يف ماكن واحد 
وتصلبين ىلع جذع، ثم خذ سهما من واعيئ اذلي 
أضع فيه السهام، ثم ضع السهم يف وسط القوس، ثم 

اهلل رب الغالم، ثم ارمين، فإنك إذا فعلت قل: بسم 
ذلك قتلتين. فجمع انلاس يف صعيد واحد، وصلبه 

diseases. There was a companion of the king who had 

become blind and he heard about the boy. He brought 

him many gifts and told him that all these gifts would be 

his if he cured him. The boy told him that he could not 

cure anybody; it is only Allah, the Exalted, who cures. 

Moreover, he informed him that if he believed in Allah, 

he would supplicate Him to cure him. The man, thus, 

believed in Allah, the Exalted, and Allah cured him. The 

blind man who was once a companion of the king, and 

who believed in Allah was brought to the king and was 

ordered to renounce his new religion, but he refused. 

This indicates that one should have patience.  Then the 

monk was brought and ordered to give up his religion, 

but he refused. So, he was sawed into two halves from 

the middle of his head. The boy, then, was brought and 

was ordered to renounce his belief, but he refused. So 

the king handed him over to a group of his people and 

ordered them to take him to the top of a mountain, then 

see if he abandoned his religion; otherwise they should 

throw him therefrom. They took him and when they 

ascended to the top, he supplicated Allah to save him 

from them by any means that He wishes. So, the 

mountain shook and they all fell down and the boy 

came back walking to the king and told him that Allah 

had saved him from them. So, the king turned him over 

to a group of his people and  ordered them to take him 

on a boat to the middle of the sea, and if he refused to 

renounce his religion, they should throw him overboard. 

They took him out to sea and he said the same 

supplication again and the boat capsized and they all 

drowned. Then the boy came walking back to the king 

and told him that he would not be able to kill him except 

by following his instructions. The boy ordered the king 

to gather the people in one place and tie him to a trunk; 

then take an arrow from his quiver and say, ‘In the 

Name of Allah, the Lord of the boy’, then shoot it at him. 

The king did that and when he shot the arrow, it hit the 

boy in the temple, and he died.  People believed in Allah 

and the king's worst fears came true. So, he ordered 

that trenches should be dug and fires should be kindled 

therein, and whoever refused to give up his religion 

should be thrown into the fire. A woman then came with 

her child and she was hesitant about jumping into the 

fire, out of pity for her child, but that child told her to be 

patient because she was on the right path. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < سري ادلاعة وواجباتهم اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < قصص وأحوال األمم السابقة

 .رواه مسلم احلديث: راوي

  -ريض اهلل عنه-ُصهيب بن ِسنان الرويم  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
حر والسحر عبارة عن: عقد ورىق يعين قراءات ُمَطلَسَمة )أي غري مفهومة(، ينفث بها الساحر فيؤذي املس • حور ساِحر : الساحر هو: مبارش السل

 .بمرض أو موت أو رصف أو عطف، والرصف أن يرصفه عما يريد،  والعطف يعين يعطفه ىلع ما ال يريد املسحور بواسطة اجلن،

 غالما : والغالم لغة: الصيب من الفطام إىل ابللوغ •

 َراِهب : هو الُمتَعِبيد من انلصارى •

ة تزنل باملرء؛ يلخترب بها ويمتحن •  .ستُبتَىل : من ابلالء، وهو: املحنة والِشدَّ

هيِل : منعين أهيل •
َ
 َحبََسيِن أ

 .َدابَّة َعِظيَمة : لك ما يدب ىلع األرض، وقد ُغللب ىلع ما يركب من احليوان، وادلابة يف هذا احلديث أسد، كما يف رواية أخرى •

 األكَمَه : اذلي ُودِل أعىم •

بَرص : هو اذلي أصابه الربص، وهو بياض يقع يف اجلسد لِعلَّة •
َ
 .األ

 بل: أعالهذروته : ذروة اجل •

دَواء : األمراض واألسقام •
َ
 األ

 َمْفرق رأسه : ماكن فرق شعره •

 فَرََجَف بِهُم اجلَبل : حترك اجلبل واضطرب بهم •

 الُقرقُور : نوع من الُسُفن •

ت : انقلبت •
َ
 انَكَفأ

 الصعيد : املاكن الواسع •

 .تصلُبَيِن : َصلَب اجلسم: شد أطرافه وعلَّقه ىلع يشء ما •

 د انلخلِجذع : عود من أعوا •

 ِكنَانيَت : ُجعبَة صغرية من جدل للنبل والسهام •

 َكِبد القوس : َمقبَِضها عند الريم •

 نزل بك َحَذرُك : حصل لك ما كنت حتذر •

 ُصْدِغه : هو مابني العني إىل شحمة األذن •

َكِك : بأبواب الطرق •  بأفْواهِ السل

ىلع جذع، ثم أخذ سهًما من واعئه اذلي يضع فيها 
السهام، ثم وضع السهم يف وسط القوس، ثم قال: بسم 
اهلل رب الغالم، ثم رماه فوقع السهم يف صدغه، 

نا برب فوضع يده يف صدغه فمات. فقال انلاس: آم
الغالم، فأىت امللك فقيل هل: أرأيت ما كنت حتذر؟ قد 
واهلل نزل بك ما كنت حتذر، قد آمن انلاس. فأمر 
وِقَدت فيها 

ُ
ت، وأ باألخدود بأبواب الطرق فَُشقَّ

انلريان وقال: من لم يرجع عن دينه فاقِحُموه فيها، أو 
قيل هل: اقتحم، ففعلوا، حىت جاءت امرأة ومعها صيب 

أخرت أن تقع فيها رمحة بصبيها، فقال هلا هلا، فت
 .الصيب: يا أماه اصربي فإنك ىلع احلق
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ت األخاديد • ت : ُشقَّ  فَُخدَّ

وقِد •
ُ
رضم : أ

ُ
 أ

 وَجبُنَت تقاَعَست : توقفت •

 فأقحموه فيها : ألقوه كرها •

 :فوائد احلديث
 .إثبات كرامة األويلاء، يف قتل األسد برمية الغالم، ويف إجابة داعء الغالم مرتني، ويف الكم الرضيع -1 .1

 .نرص من تولك ىلع اهلل سبحانه -2 .2

 أن أعىم القلب ال يبرص احلق -3 .3

 .بيان رشف الصرب واثلبات ىلع ادلين -4 .4

 .كمة يف اتلعلم يف أول الُعمر؛ ألنَّ الشاب يف الغالب أرسع حفظاً من الكبريأن احل -5 .5

ة إيمان هذا الغالم، وأنه لم يزتحزح عن إيمانه ولم يتحول -6 .6  .قُوَّ

 .إكرام اهلل عز وجل الغالم بقبول دعوته -7 .7

 .أن اهلل عز وجل جييب دعوة املضطر إذا داعه -8 .8

يف مصلحة اعمة للمسلمني، فإن هذا الغالم دل امللك ىلع أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو ان يأخذ أن اإلنسان جيوز أن يغرر بنفسه  -9 .9
 .سهماً من كنانته ويضعه يف كبد القوس ويقول: باسم اهلل رب الغالم

 .جواز الكذب يف احلرب وُنوها، ويف إنقاذ انلفس من اهلالك -10 .10

 . قول احلق، وإن وصل به األمر إىل إزهاق نفسهاملؤمن َُيتَرب يف صدق إيمانه واثلبات ىلع -11 .11

 .اتلضحية يف سبيل ادلعوة إىل اهلل وإظهار احلق -12 .12

 .أن اهلل يظهر احلق وينرص أهله، ويهزم ابلاطل وحزبه -13 .13

 .إثبات نبوة نبينا صىل اهلل عليه وسلم؛ إلخباره عن املغيبات اليت نسيها اتلأريخ -14 .14

 . اتلوجيه؛ ألن فيه تأثريا قد ال يكون باملوعظة املبارشةاستعمال املريب القصص يف -15 .15

 .استعانة امللوك واذلين ال حيكمون برشع اهلل بالسحرة والعرافني -16 .16

 .قلوب العباد بيد اهلل فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقد اهتدى الغالم وهو يف أحضان الساحر وعناية امللك العاثر -17 .17

 .ة ونسبتها إىل اهلل؛ ألنها من فضل اهلل تعاىلعدم االغرتار بالكرام -18 .18

 .جواز سؤال اهلل تعاىل أن يري العبد عالمة يعرف بها الصواب وحيصل هل ايلقني -19 .19

 .أهل اإليمان يسخرون لك ما أتاهم اهلل وتفضل به عليهم خلدمة دينه وادلعوة إىل سبيله -20 .20

هلل، وسبب ذلك: أن ادلاعة يريدون تعبيد العباد لرب العباد وحده، بينما الطواغيت بيان حلقيقة الرصاع بني الطواغيت وادلاعة إىل ا -21 .21
 .يريدون من انلاس أن يتخذونهم أربابا من دون اهلل

 .أسباب اهلالك بيد اهلل، فإن شاء أنفذها وإن شاء قطعها -22 .22

 .املوت يف سبيل اهللاإلرصار ىلع إيصال ادلعوة إىل اهلل إىل اكفة انلاس ولو اكن ذلك يؤدي إىل  -23 .23

 .قد تكرر الكرامة للعبد املؤمن مرة بعد مرة تثبيتا هل ىلع ما هو عليه من احلق، وزجرا خلصومه ومبغضيه -24 .24

 .أهل الكفر ال تنقصهم احلجج والرباهني يلؤمنوا، وإنما سبب كفرهم هو العناد والكرب -25 .25

 .يعا يلبقوا ىلع ما هم فيه من نعيم ادلنياالطواغيت والظاملون عندهم االستعداد لقتل انلاس مج -26 .26

أن اهلل يعاقب اذلين ظلموا من حيث لم حيتسبوا، فقد آمن انلاس برب الغالم عندما رأوا ثباته وصدق دعوته وعدم خشيته يف اهلل  -27 .27
 .لومة الئم

 اهلل عليه وسلم : "لم يتلكم يف املهد إال هناك من تكلم يف املهد غري املسيح عليه السالم، وهذا احلديث يرشح قول رسول اهلل صىل -28 .28
 .ثالثة..."، وذكرهم، وحرصهم يف بين إرسائيل دون غريهم

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
،  اعتىن 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط 1423بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، عبد العزيز 
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 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. كنوز رياض الصاحلني، 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4. رياض الصاحلني، طه

نرش، ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن لل1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426الرياض، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1422ابلايق(، 

   (3303) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة إىل اهللادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < آداب ادلعو اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُرنَا : أي باتلاكيلف الرشعية أو يذكر نلا ثواب الطااعت وعقاب املعايص •  .يَُذكل

 .لَوَِدْدُت : ألحببت •

 .األحاكم الرشعية مقرونة بالرتغيب أو الرتهيببِالَْموِعَظِة : الوعظ: هو ذكر  •

نُلَا : يتعهدنا •  .َيتََخَوي

آَمِة : امللل أو املشقة •  .الَسي

 :فوائد احلديث
 .االقتصاد يف الوعظ واإلرشاد؛ ألن من طبائع انلفوس امللل مما يداوم عليه وإن اكن حمبوبا هلا .1

 .بيان أن أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قل .2

 .تلخول يف الوعظ خشية املاللاستحباب ا .3

يذكرنا يف ك  -ريض اهلل عنه-ن ابن مسعود اك
  مخيس

Ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with 
him, used to give us a reminder every 

Thursday. 

 :احلديث .1477
قال: اكن ابن مسعود  -رمحه اهلل-عن شقيق بن سلمة 

ُرنا يف لك مخيس، فقال هل رجل:  -ريض اهلل عنه- يَُذكل
ْرتَنا لك يوم، فقال: يا أبا عبد ال رمحن، لَوَِدْدُت أنك َذكَّ

ِملَُّكم، وإين 
ُ
أما إنه يمنعين من ذلك أين أكره أن أ

لُُكم بالَموِْعَظِة، كما اكن رسول اهلل  خَتَوَّ
َ
صىل اهلل -أ

آَمِة علينا. -عليه وسلم نُلَا بها خَمَافََة السَّ  َيتََخوَّ

** 

1477. Hadith: 

Shaqeeq ibn Salamah, may Allah have mercy on him, 

reported: "Ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him, 

used to give us a reminder every Thursday." A man said 

to him: "O Abu ‘Abd-ur-Rahmaan, we would like for you 

to give us a reminder every day!" He said: "That which 

prevents me from doing so is that I dislike to bore you. 

I give you an admonition every now and then, just as 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, was giving them to us, out of 

fear that we might become bored". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-أن ابن مسعود  -رمحه اهلل-أخرب شقيق بن سلمة 
اكن يعظهم لك مخيس، فقال هل رجل:  -ريض اهلل عنه

إننا نلحب أن تعظنا لك يوم، فقال: إن اذلي يمنعين 
امللل والضجر، وإين من ذلك كراهية أن أوقعكم يف 

أتعهدكم باملوعظة وأتفقد حال احتياجكم إيلها 
 -صىل اهلل عليه وسلم-كما اكن يفعل رسول اهلل 

معنا، خشية أن يوقعنا يف املاللة، إذ ال تأثري للموعظة 
 .عند املاللة

** 

Shaqeeq ibn Salamah, may Allah have mercy on him, 

reported that Ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with 

him, used to give them an admonition every Thursday. 

So a man told him that they wished that he would give 

them an admonition every day. He told them that what 

prevented him from doing so was his fear that they 

would become bored and annoyed; and that he was 

committed to giving them admonitions, yet he would 

examine their needs (and give them accordingly); just 

as the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, used to do with them, for fear 

that they would become bored. Definitely, boredom 

causes the admonition to have no effect. 
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 .استحباب أوقات النشاط للتعليم واملوعظة .4

 .استحباب أن جيعل الواعظ موعظته مشوقة حىت يُقِبل انلاس ىلع استماعها وال يكون ذلك إال بالعلم املصاحب للعمل .5

ألنه ينظر من بصرية علمه، وانلاس يتعاملون عدم استجابة الواعظ للك ما يطلب منه بل يقدر بنفسه مقدار ما يصلح يف لك أمر من األمور؛  .6
 .باندفاع عواطفهم

 .يف أقواهل وأفعاهل -صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع متابعة الرسول  .7

 املراجع:املصادر و

حتقيق: ماهر ياسني ، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
ه. صحيح ابلخاري، 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 
ه. صحيح مسلم، 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

، كنوز 1، طحتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1430إشبيليا، الرياض، 

   (3082) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنه اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-خر ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن ص اتلخريج:

ك ُسالىم من انلاس عليه صدقة ك يوم تطلع 
فيه الشمس: َتْعِدُل بني اثنني صدقٌة، وتُِعنُي 

الرجَل يف دابتِه فَتحملُُه عليها أو تَرفُع هل عليها 
 متاَعُه َصَدقٌَة، والَكمُة الطيبُة صدقةٌ 

 

On every human joint there is a charity 
every day on which the sun rises: doing 
justice between two people is a charity; 

helping someone with his mount, i.e. lifting 
him onto it or hoisting his belongings onto 

it, is a charity; a good word is a charity. 

 :احلديث .1478
صىل - قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

لك ُسالىم من انلاس عليه »: -اهلل عليه وآهل وسلم
صدقة لك يوم تطلع فيه الشمس: َتْعِدُل بني اثنني 
صدقٌة، وتُِعنُي الرجَل يف دابِته فَتحملُُه عليها أو تَرفُع 
هل عليها متاَعُه َصَدقٌَة، واللكمُة الطيبُة صدقٌة، 
وبكل ُخْطَوٍة تمشيها إىل الصالة صدقٌة، وتُميط 

 «.األَذى عن الطريق صدقةٌ 

** 

1478. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘On every human joint 

there is a charity every day on which the sun rises: 

doing justice between two people is a charity; helping 

someone with his mount, i.e. lifting him onto it or 

hoisting his belongings onto it, is a charity; a good word 

is a charity; every step you take towards the prayer 

(congregational prayer) is a charity; and removing 

harmful objects from the way is a charity''’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-لكُّ يوم تطلع فيه الشمس فعىل مجيع تلك السالىم 
صدقة يف ذلك ايلوم، ثم ذكر  -ويه ستون وثالثمائة

ا حتصل به الصدقة، ويه فعلية  بعد ذلك أمثلة ِممَّ
ية، ومعىن قارصة أي نفعها  وقويلة، وقارصة ومتعدل

لفاعلها، ومتعدية أي نفعها يصل لآلخرين. وما ذكره 
يف هذا احلديث هو من  -صىل اهلل عليه وسلم-انلَّيبُّ 

قبيل اتلمثيل ال احلرص، فالعدل بني االثنني يكون 
يف احلكم أو الصلح بني متنازعني بالعدل، وهو قويلٌّ 

، وإاعنة الرَّجل يف محله ىلع دابَّ  ته أو محل متاعه متعدي
، وقول اللكمة الطيلبة يدخل حتته  عليها هو فعيلٌّ متعدي
كر وادلاعء والقراءة واتلعليم  لكُّ الكم طيلب من اذلل
واألمر واملعروف وانليه عن املنكر وغري ذلك، وهو 
، ولكُّ خطوة يمشيها املسلم إىل  قويلٌّ قارٌص ومتعدي

وهو فعيلٌّ قارص، الصالة صدقة من املسلم ىلع نفسه، 
وإماطة األذى عن الطريق من شوك أو حجر أو 

 .زجاج وغري ذلك، وهو فعيلٌّ متعدي 

** 

For every new day, charity must be given on each of 

the three hundred and sixty joints in the human body. 

The examples of charity mentioned could be done by 

action or words, and benefitting the doer or others. The 

examples are not meant to be exhaustive. Justice can 

be done between two people through a judgment or a 

settlement of conflict and this is a verbal practice that is 

beneficial for others. Assisting someone to ride their 

mount or loading their luggage on it is an action that is 

beneficial for others. Saying a good word can be both 

beneficial for the doer and for others; for the doer as in 

reading Qur'an, remembering Allah, and supplicating to 

Him or for others as in teaching them, enjoining the 

right, forbidding the wrong, etc. Each step one takes 

towards prayer is an act of charity that is a beneficial 

action for the doer, while removing harmful objects, 

such as thorns, stones, and glass from people's way is 

an action that is beneficial for others. 
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 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُسالىم : بضم السني املهملة وختفيف الالم مع القرص، ويه املفاصل، وقد ثبت يف صحيح مسلم أنها ثالثمائة وستون •

 .عليه : تذكري الضمري مع عوده إىل املؤنث باعتبار املعىن وهو املفصل •

 مقابلة ما أنعم اهلل به عليه يف تلك السالميات، إذ لو شاء لسلبها القدرة وهو يف ذلك اعدل.  فإبقاؤها يوجب دوام الشكر باتلصدق، صدقة : يف •
 .إذ لو فقد هل عظم واحد، أو يبس، أو لم ينبسط أو ينقبض الختلت حياته، وعظم بالؤه، والصدقة تدفع ابلالء

ال يتوهم أن املراد بايلوم هنا املدة الطويلة، كما يقال: يوم صفني، وهو أيام كثرية، أو مطلق الوقت كما يف تطلع فيه الشمس : أىت بهذا القيد ئل •
 .آية: ))يوم يأتيهم ليس مرصوفا عنهم((

 .تعدل بني اثنني : متحاكمني، أومتخاصمني، أو متهاجرين •

 .بيح األقوال واألفعالتعدل بني اثنني صدقة : عليهما لوقايتهما مما يتسبب ىلع اخلصام من ق •

 .واللكمة الطيبة : ويه اذلكر وادلاعء للنفس والغري، وخماطبة انلاس بما فيه الرسور، واجتماع يف القلوب وتألفها •

 .خطوة : بفتح اخلاء: املرة الواحدة، وبضمها: ما بني القدمني •

 .تُميط : بضم أوهل: تُنيح •

 :فوائد احلديث
 .عظم نعم اهلل تعاىل عليه، فيحتاج لك عظم منها إىل تصدق عنه خبصوصه يلتم شكر تلك انلعمةتركيب عظام اآلديم وسالمتها من أ .1

 .الرتغيب يف جتديد الشكر لك يوم دلوام تلك انلعم .2

 .وجوب الصدقة ىلع لك إنسان لك يوم تطلع فيه الشمس عن لك عضو من أعضائه، ألن قوهل: "َعلَيِه َصَدقَة"، وىلع للوجوب .3

نلوافل لك يوم، وأن العبادة إذا وقعت يف يوم ال تغين عن يوم آخر، فال يقول القائل مثال: قد فعلت أمس فأجزأ عين ايلوم، لقوهل املداومة ىلع ا .4
 .": "لك يوم تطلع فيه الشمس-صىل اهلل عليه وسلم-

5.  ِ ي َيتََوفَياُكْم بِاللَييِْل َوَيْعلَُم َما َجرَْحتُْم بِانلَيَهاِر ُثَمي لك يوم يصبح فيه اإلنسان بمزنلة حياة جديدة هل ألنه بعث بعد وفاة، قال تعاىل: }َوُهَو اذَلي
 .[60َيبَْعثُُكْم ِفيِه{ ]األنعام : 

 .الصدقة ال تنحرص يف املال .6

 .فضل اإلصالح بني انلاس .7

 .أو يف غريه -سلمصىل اهلل عليه و-احلث ىلع معونة الرجل أخاه، ألن معونته إياه صدقة، سواء يف املثال اذلي ذكره الرسول  .8

 .احلث ىلع حضور اجلمااعت وامليش إيلها، وعمارة املساجد بذلك، إذ لو صىل يف بيته فاته األجر املذكور يف احلديث .9

 .احلث ىلع اللكمة الطيبة .10

 .ةالرتغيب يف إماطة األذى، ويف معناه: توسيع الطرق اليت تضيق ىلع املارة، وإقامة من يبيع ويشرتي يف وسط الطرق العام .11

 .وجوب احرتام طرق املسلمني بتجنب ما يؤذيهم أو يرض بهم .12

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ -ه.  1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، -
تني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، فتح القوي امل-ابن عثيمني، دار الثيا للنرش. 

صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. -م. 2003ه/1424
صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، -ه. 1422نية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، انلجاة )مصورة عن السلطا

 .بريوت –نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4568) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع الرعية اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عدي بن عمرية الكندي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كتمنا خميطا : أي: أخفاه •

َمِن اْسَتْعَملَْناهُ ِمْنُكْم لَع َعَمٍل، فََكَتَمَنا ََمِيًطا 
يِت به يَْوَم الِقَياَمةِ َفَما فَْوقَُه، اكنَ 

ْ
   ُغلُواًل يَأ

If any of you is assigned by us to a position 
but conceals a needle or more from us, it 
will amount to misappropriation and he 

will be called upon to restore it on the Day 
of Judgement. 

 :احلديث .1479
 -ريض اهلل عنه-كندي عن عدي بن عمرية ال

من اْستَْعَملْنَاُه منكم ىلع عمل، فَكتََمَنا »مرفواعً: 
فقام «. خِمْيًَطا فما فوقه، اكن ُغلُوال يأيت به يوم القيامة

إيله رجٌل أسوُد من األنصار، كأين أنظر إيله، فقال: يا 
قال: « وما لك؟»رسول اهلل، اقبل عين َعَملََك، قال: 

وأنا أقوهل اآلن: من »، قال: سمعتك تقول كذا وكذا
ويِتَ 

ُ
ء بقليله وكثريه، فما أ اْستَْعَملْنَاُه ىلع عمل فلْييَِجْ

َخَذ، وما نيه عنه اْنتَىَه 
َ
 «.منه أ

** 

1479. Hadith: 

‘Uday ibn ‘Umayrah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "If any of you is assigned 

by us to a position but conceals a needle or more from 

us, it will amount to misappropriation and he will be 

called upon to restore it on the Day of Judgement." A 

black man from the Ansar stood up - I can still see him 

- and said: "O Messenger of Allah, take back your 

assignment from me." The Prophet said: "What has 

happened to you?" The man replied: "I heard you say 

such-and-such." The Prophet replied: "I say that even 

now: Whosoever from you is appointed by us to a 

position, he should render an account of everything, big 

or small, and whatever he is given therefrom, he should 

take, and he should desist from taking what is 

unlawful". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من استعملناه منكم ىلع عمل من مجع مال الزاكة أو 
الغنائم أو غري ذلك، فأخىف منه إبرة فما أصغر منها 
اكن غلوال يأيت به يوم القيامة، فقام إيله رجل من 
األنصار يستأذنه يف أن يرتك العمل اذلي لكفه صىل 
اهلل عليه وسلم به، فقال هل انليب صىل اهلل عليه 

. قال: سمعتك تقول: كذا وكذا. فقال: وسلم: وما لك
وأنا أقوهل اآلن، من استعملناه منكم ىلع عمل 
فليأت بقليله وكثريه، فما أعطي من أجره أخذه، وما 

 .نيه عنه ولم يكن من حقه امتنع عن أخذه

** 

If someone is appointed by us to a position of collecting 

the income of Zakah or the booty of war and he 

conceals from us a needle or less, then this amounts to 

misappropriation, and he will (have to) produce it on the 

Day of Judgment. Then a black man from the Ansar 

stood up and asked the Messenger, may Allah's peace 

and blessings be upon him, to release him of his 

assignment. He said: "What has happened to you?" 

The man said: "I heard you say such-and-such (the 

previous Hadith)." He said: "And I say that (even) now: 

Whosoever from you is appointed by us to a position of 

authority, he should bring everything, big or small. He 

is to take what is assigned to him; otherwise, he should 

restrain from appropriating what is not his." 
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 .غر منهاخميطا فما فوقه : إبرة أو ما هو أص •

 .غلوال : الغلول: أخذ اليشء ُخفية وخيانة •

 .اقبل عين عملك : ائذن يل أن أستقيل من العمل اذلي ويلتين عليه •

 .كذا وكذا : من ألفاظ الكنايات يكىن بها عن املجهول، وعما ال يراد اتلرصيح به، وما سبق ذكره •

 .فليجئ : فليأت •

 .أويت : أعطي أجره •

 . هل أن أخذه غري جائز انتىه من أخذهما نيه عنه انتىه : ما بني •

 :فوائد احلديث
 .الوعيد الشديد ملن خان يف عمله أو وظيفته يف قليل أو كثري .1

َخَذ شيئًا م .2
َ
نها من اؤتمن ىلع أموال األمة عليه أن يصونها ويؤديها إىل مستحقيها وال َيتص نفسه بيشء منها، وإن حدثته نفسه باخليانة وأ

 .افتضح يوم القيامة ىلع رؤوس األشهادوجب عليه رده، وإال 

 .وجوب ابلعد عن اإلمارة والوظيفة ملن ملس من نفسه عدم اثلقة والقدرة ىلع القيام بها بأمانة وإخالص .3

 .والة األمور ينبيغ أن يعرفوا اجلهات اليت يرد منها املال العام فيأخذوا ما هو حالل، وما لم جيز أخذه يرد إىل أهله .4

 .بما فيه للمعرفة إذا لم يكن ذلك يغضبه، وذللك قال يف احلديث: فقام إيله رجل أسود من األنصار جواز نعت الرجل .5

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 2009ه 1430م. كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 1987ه 1407الرابعة عرش، 

 ادلين حميي حممد: حتقيق داود، أيب سنن. اثلانية: الطبعة بلنان، –للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 .بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: نرش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق مسلم، صحيح. بريوت – صيدا العرصية، املكتبة: نرش احلميد، عبد

   (5412) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < فضل األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:
  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع الرعية

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َخِليَفة : حاكم أو ذو والية •

 .اَكنَت : وُجدت •

 .بَطاَنتَان : فئتان من األعوان، وبطانة الرجل: صاحب رسه اذلي يشاوره يف أحواهل •

 .تَأُمُرُه بِالَمعُروِف : تشري عليه بما عرف واستحسن من العدل وغريه •

 .: تدعوه إيله تَأُمُرُه بِالرَشل  •

ُه : حتُثه •  .حَتُضُّ

 .الَمْعُصوُم : املحفوظ من تأثري بطانة الرش •

 .-تعاىل-َمْن َعَصَم اهلل : حفظه اهلل، إما بنور انلبوة والويح أو االهتداء برشع اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .من يشاء يؤيت ملكه من يشاء ويزنع امللك ممن يشاء، ويهدي من يشاء ويضل -تعاىل-األمر بيد اهلل  .1

 .من واجب احلاكم أن يتخريَّ ابلطانة الصاحلة، اليت يه عنوان سعادته .2

ما بعث اهلل من نيب، وال استخلف من خليفة 
إال اكنت هل بطانتان: بطانة تأمره باملعروف 

 بالْش وَتضه عليه وَتضه عليه، وبطانة تأمره
 

Allah never sent any prophet nor did He 
invest anyone with authority except that he 
has two entourages: one entourage enjoins 

him to do good and encourages him to 
carry it out; another entourage enjoins him 

to do evil and incites him to carry it out. 

 :احلديث .1480
 -ريض اهلل عنهما-عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة 

مرفواعً: "ما بعث اهلل من نيب وال اْستَْخلََف من 
خليفة إال اكنت هل بطانتان: بطانة تأمره باملعروف 
ُه عليه،  ُه عليه، وبطانة تأمره بالرش وحَتُضُّ وحَتُضُّ

 واملعصوم من عصم اهلل".

** 

1480. Hadith: 

Abu Sa`eed Al-Khudri and Abu Hurayrah, may Allah be 

pleased with them, reported: “The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "Allah never 

sent any prophet nor did He invest anyone with 

authority except that he has two entourages: one 

entourage enjoins him to do good and encourages him 

to carry it out; another entourage enjoins him to do evil 

and incites him to carry it out. Saved is the one whom 

Allah protects''. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن اهلل ما بعث  -عليه الصالة والسالم-أخرب انليب 
من نيب وال استخلف من خليفة إال اكن هل بطانتان: 
بطانة خري تأمره باخلري وحتثه عليه، وبطانة سوء تدهل 

، واملحفوظ من تأثري بطانة الرش ىلع السوء وتأمره به
 .-تعاىل-هو من حفظه اهلل 

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, advised that Allah did not send any Prophet, nor 

gave anyone authority, except the prophet or sovereign 

has two entourages. One commands him with good 

and the other commands him with evil. The one who is 

saved from the negative influences of an evil entourage 

is the one whom Allah protects. 
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 .العبد إما أن يكون داعية إىل اهلل يأمر باملعروف وحيض عليه، وينىه عن املنكر وحيذر منه، أو يدعو إىل الشيطان وحزبه .3

ن الرش ويذكرون بلقاء اهلل، ومنهم أهل فساد ورش ىلع اخلواص وابلطانة منهم أهل صالح وخري يأمرون بطاعة اهلل ورسوهل، وينهون ع .4
 .العكس من ذلك

 .ال سبيل إىل اتقاء رش بطانة السوء إال باالعتصام باهلل ولزوم تطبيق رشعه .5

 املراجع:املصادر و

ية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطان
م.   1997ه،  1418ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

م. رياض الصاحلني من الكم 1987ه، 1407عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة 
م. رشح رياض الصاحلني، 2007ه، 1428سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

 .ه1426حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
   (3012) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-َمْعِقُل بن يَسار  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني يث:مصدر منت احلد

 :معاين املفردات
ِعيِْه : يفويض إيله راعيتها، بأن يكون أمريا أو وايلا عليها •  يَْسرَتْ

 .َرِعيًَّة : الرعية هم اعمة انلاس اخلاضعون لألمري وُنوه •

 اغشي : خائن ال يقوم بمصاحلهم •

 أول األمر أو حرمها عليه مطلقا إن استحل غش وخيانة املسلمني إال حرم اهلل عليه اجلنة : حرم عليه دخول دار انلعيم العظيم مع الفائزين •

من عبد يَْسرَتِْعْيِه اهلل رَِعيًَّة, يموت يوم  ما
يموت, وهو َغشٌّ لِرَِعيَّتِِه؛ إال حرَّم اهلل عليه 

 اجلنة
 

There is no person whom Allah has put in a 
position of authority and he dies on the day 
he dies cheating those under his authority, 

but Allah will forbid Paradise for him. 

 :احلديث .1481
ما من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن معقل بن يسار 

ِعيِْه اهلل َرِعيًَّة, يموت يوم يموت, وهو اغشٌّ  عبد يَْسرَتْ
م اهلل عليه اجلنة  «.لَِرِعيَِّتِه؛ إال حرَّ

** 

1481. Hadith: 

Ma`qil ibn Yasaar, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "There is no person whom 

Allah has put in a position of authority and he dies on 

the day he dies cheating those under his authority, but 

Allah will forbid Paradise for him". 

 .يحصح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف حديث معقل بن يسار هذا اتلحذير من غش 
الرعية، وأنه:  )ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية(: أي 
يفوض إيله راعية رعية: ويه بمعىن املرعية، بأن 
ينصبه إىل القيام بمصاحلهم ويعطيه زمام أمورهم، 

لرايع: احلافظ املؤتمن ىلع ما يليه من الراعية ويه وا
احلفظ.  )يموت يوم يموت وهو اغش( أي خائن 
)لرعيته( املراد يوم يموت وقت إزهاق روحه، وما 
قبله من حالة ال تقبل فيها اتلوبة؛ ألن اتلائب من 
خيانته أو تقصريه ال يستحق هذا الوعيد. فمن 

اكنت هذه  حصلت منه اخليانة يف واليته، سواء
الوالية اعمة أو خاصة؛ فإن الصادق املصدوق عليه 
ده بقوهل: )إال حرم  أفضل الصالة وأزىك التسليم توَعَّ
اهلل عليه اجلنة( أي إن استحل أو املراد يمنعه من 

 .دخوهل مع السابقني األولني

** 

This Hadith reported by Ma`qil ibn Yasaar warns 

against cheating one's subjects; i.e. the people under 

one's authority. It warns those who are entrusted with 

the responsibility of caring for others not to breach this 

trust. If the responsible person dies while being 

dishonest toward his subjects without repenting before 

his death, then "Allah will make Paradise forbidden for 

him" if he believes that his actions were lawful. Or 

perhaps the intended meaning is that he will not be 

admitted into Paradise with the first forerunners (in 

faith). 
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 :فوائد احلديث
 الوعيد الشديد للوالة اذلين ال يهتمون بأمور رعيتهم .1

 هذا احلديث ليس خاصا باإلمام األعظم ونوابه، بل هو اعم يف لك من اسرتاعه اهلل رعية، اكألب، ومدير املدرسة وُنوهما .2

 ل موته ال يلحقه هذا الوعيدأنه لو تاب هذا الغاش قب .3

 .حتذير احلاكم من اتلفريط يف حق راعياهم وإهمال قضاياهم وتضييع حقوقهم .4

 بيان واجب احلاكم يف بذل أقىص جهودهم نلصح شعوبهم، وأن من فرط يف ذلك حرم اجلنة مع الفائزين .5

 بيان أهمية منصب احلاكم يف اإلسالم .6

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1اض الصاحلني، لسليم اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح ري
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1يح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طه. صح1428بريوت، 
، 1ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، ط1422ابلايق(، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1356رية الكربى، مرص، املكتبة اتلجا
   (5335) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنه اتلصنيف:

كل منه هل 
ُ
ما من مسلم يَغرس َغرًسا إال اكن ما أ

صدقة، وما َُسق منه هل صدقة، وال يَْرَزُؤهُ أحد 
 إال اكن هل صدقة

 

No Muslim plants a tree except that 
whatever is eaten from it will be counted 
for him as charity, and whatever is stolen 
from it will be counted as charity for him, 

and no loss is incurred on him except that it 
will be counted as charity for him 

 :احلديث .1482
صىل -قال: قال رسول اهلل  -عنه ريض اهلل-عن جابر

ما من مسلم يَغرس َغرسا إال اكن »: -اهلل عليه وسلم
كل منه هل صدقة، وما رُسق منه هل صدقة، وال 

ُ
ما أ

فال يَغرس »ويف رواية: «.  يَْرَزُؤهُ أحد إال اكن هل صدقة
املسلم َغرسا فيأكَل منه إنسان وال َدابَة وال طري إال 

ال يَغرس »، ويف رواية: «لقيامةاكن هل صدقة إىل يوم ا
مسلم غرسا، وال يزرع زراًع، فيأكل منه إنسان وال 

 .«َدابَة وال يشء، إال اكنت هل صدقة

** 

1482. Hadith: 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: "No Muslim plants a tree but 

whatever is eaten from it will be counted for him as 

charity, and whatever is stolen from it will be counted 

as charity for him, and whatever is taken from it will be 

counted as charity for him." Another narration reads: 

"No Muslim plants a tree, then a man, a beast or a bird 

eats from it, but it will be counted as charity for him on 

the Day of Judgement." Another narration states: "No 

Muslim plants a tree or sows a field, then a man, a 

beast, or anything else eats from it, but it will be counted 

as charity for him." These both narrations are reported 

from Anas, may Allah be pleased with him. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن هذا احلديث أنه ما من أحد من املسلمني 
أو يزرع زراع، فيأكل منه يح من أحياء يغرس غرسا 

املخلوقات، إال أثيب ىلع ذلك، حىت بعد مماته فيجري 
هل عمله ما بيق زرعه وغراسه. فيف حديث ابلاب 
احلث ىلع الزرع، وىلع الغرس، وأن الزرع والغرس 
فيه اخلري الكثري، فيه مصلحة يف ادلين، ومصلحة يف 

ة، وأعجب من ادلنيا. وأنه إذا أكل منه صار هل صدق
ذلك لو رسق منه سارق، كما لو جاء شخص مثاًل إىل 
خنل ورسق منه تمًرا، فإن لصاحبه يف ذلك أجرا، مع 
أنه لو علم بهذا السارق لرفعه إىل املحكمة، ومع ذلك 
فإن اهلل تعاىل يكتب هل بهذه الرسقة صدقة إىل يوم 
القيامة. كذلك أيًضا: إذا أكل من هذا الزرع دواب 

وهوامها اكن لصاحبه صدقة.  وخص احلديث األرض 
باملسلم؛ ألنه اذلي ينتفع بثواب الصدقة يف ادلنيا 

 .واآلخرة

** 

This Hadith means that any Muslim who plants a tree 

or sows a field, then any living being eats from it, he will 

receive reward for it, even after his death, for the reward 

of his action will continue as long as the his plants stay 

beneficial. This Hadith encourages the planting trees 

and sowing fields for what they entail of abundance 

goodness, for they have religious benefits as well as 

worldly benefits. If anything is eaten of such trees or 

plants, it will be counted as charity, even something is 

stolen of it, i.e. when someone steals dates from his 

date palm, yet he will receive the reward, keeping in 

mind that if the owner recongnizes the thief, he will sue 

him in the court, eventhough, Allah the Almighty counts 

it as charity for its owner until the Day of Judgment. Also 

if some animals or insects eat form it, the owner will still 

receive the reward of charity. The Hadith specifies the 

Muslim because he is the one who benefits from this 

charity in this world and the hereafter. 
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 .رمتفق عليه من حديث أنس، ورواه مسلم من حديث جاب راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يَْرَزُؤُه : ينقصه •

 .يغرس : الغرس لألشجار والزرع لغريها من انلباتات •

 .حليوانادلابة : لك ما يدب ىلع األرض ثم غلب استعماهل يف لك ما يركب من ا •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع الغرس والزراعة .1

 .فضل من يغرس غرسا أو يزرع زراع .2

 .أن هذه األعمال من الصدقة اجلارية .3

 . سعة فضل اهلل تعاىل وكرمه أن يثيب اإلنسان ىلع عمله بعد مماته .4

 .السيع يف حتصيل انلفع ملخلوقات اهلل تعاىل .5

 .صب منه، أو أتلف منه إذا صرب واحتسب عند اهلل تعاىل، وكذلك إذا رسق منه ولم يعلميثاب املسلم ىلع ما رُسق من ماهل، أو ما غ .6

 .ظاهر احلديث: أنه مىت حصل األكل من الزرع أو الرسقة، فله بذلك أجر ولو لم ينو ذلك .7

 .فيه الرمحة باحليوان .8

 .: )..وما أكل السبع فهو هل صدقة (-يه وسلمصىل اهلل عل-شمل احلديث مجيع احليوانات،مأكولة اللحم وغري مأكولة اللحم؛ لقوهل  .9

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
 -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

 -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد  -ه. 1430الطبعة األوىل -شبيلياكنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إ

 رياض رشح -. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 
: الطبعة -بريوت- املعرفة دار اخلَْويل، العزيز عبد حممد انلبوي، األدب -. ه1426 الرياض، الوطن، دارم العثيمني، صالح بن حممد للشيخ الصاحلني،

 .ه 1423 الرابعة،
   (3911) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم 
استهموا لَع سفينة فصار بعضهم أعالها 

ا إذا وبعضهم أسفلها، واكن اذلين يف أسفله
 استقوا من املاء مروا لَع من فوقهم

 

The example of the one who abides by the 
limits prescribed by Allah and the one who 

transgresses them is like the example of 
people who boarded a ship after casting 

lots. Some of them were on the lower deck 
and others were on the upper deck. When 

those on the lower deck needed water, they 
had to go up and pass by those above them. 

 :احلديث .1483
مرفواًع:  -ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري 

َمثَُل الَقائِم يف ُحُدود اهلل والَواقِِع فيها كَمثَل قَوم »
عالَها وبعُضهم اْستََهُموا ىلَعَ َسِفي

َ
نَة فصاَر بعُضهم أ

أسَفلَها، واكن اذلين يف أسَفِلها ِإَذا اْستََقوا ِمَن املاِء 
نَّا َخَرْقنَا يِف نَِصيِبَنا 

َ
وا ىلع من فَوقِهم، َفَقالُوا: لَو أ َمرُّ

َراُدوا 
َ
َخْرقاً َولَم نُؤِذ َمْن فَوَقنَا، فَإِْن تََرُكوُهم َوَما أ

يعاً، وَ  يِديِهم جَنَوا َوجَنَوا َهلَُكوا مَجِ
َ
َخُذوا ىلَعَ أ

َ
إِْن أ

يعاً   «.مَجِ

** 

1483. Hadith: 

An-Nu`maan ibn Basheer, may Allah be pleased with 

them both, reported that Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: “The example of the 

one who abides by the limits prescribed by Allah and 

the one who transgresses them is like the example of 

people who boarded a ship after casting lots. Some of 

them were on the lower deck and others were on the 

upper deck. When those on the lower deck needed 

water, they had to go up and pass by those above them. 

So they said: 'If we could make a hole in our share of 

the ship, we would not annoy those above us.' If those 

on the upper deck let them do as they wish, they will all 

perish, but if they stop them, they will all survive”’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -حديث انلعمان بن بشري األنصاري 
يف باب األمر باملعروف وانليه عن املنكر،  -عنهما

أنه قال: "مثل القائم  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب 
القائم فيها يعين اذلي يف حدود اهلل والواقع فيها" 

استقام ىلع دين اهلل فقام بالواجب، وترك املحرم، 
والواقع فيها أي: يف حدود اهلل، أي: الفاعل للمحرم، 
أو اتلارك للواجب. "كمثل قوم استهموا ىلع سفينة" 
يعين رضبوا سهما، وهو ما يسىم بالقرعة، أيهم 
يكون األىلع؟. "فصار بعضهم أعالها، وبعضهم 

، واكن اذلين يف أسفلها إذا استقوا املاء"، يعين أسفلها
إذا طلبوا املاء؛ ليرشبوا منه "مروا ىلع من فوقهم"، 
يعين اذلين يف أعالها؛ ألن املاء ال يقدر عليه إال من 
فوق.  "فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا"، يعين لو خنرق 
خرقا يف ماكننا نستيق منه، حىت ال نؤذي من فوقنا، 

عليه الصالة -روا وأرادوا وتمنوا. قال انليب هكذا قد
: "فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا"؛ -والسالم

** 

The Hadith of An-Nu`maan ibn Basheer al-Ansaari, 

may Allah be pleased with them both, deals with the 

principle of enjoining what is good and forbidding what 

is evil. It was reported from the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, that he said: "The 

example of the one who abides by the limits prescribed 

by Allah and the one who transgresses them…": The 

one who abides by them means the one who is 

steadfast upon the religion of Allah, fulfilling the 

obligations, and avoiding what is unlawful; while the 

one who transgresses them means the one who 

commits what is unlawful or does not fulfill the 

obligations. "…is like the example of people who 

boarded a ship after casting lots (to determine their 

positions)", meaning: they drew lots to see who would 

be on the upper deck. "Some of them were on the lower 

deck and others were on the upper deck. When those 

in the lower deck needed water", meaning: when they 

requested water to drink, "…they had to go up and pass 

by those above them", meaning: the people on the 

upper deck, as they could only get water from the upper 

deck. "And said: ‘If we could make a hole in our share 

of the ship’", meaning: if we make a hole where we are, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ألمر باملعروف وانليه عن املنكرادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < فضل ا اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .الَقائِم يف ُحُدود اهلل : املنكر هلا، القائم يف دفعها وإزاتلها •

 .احلُُدود : ما نىه اهلل عنه •

 .قرتعوااْستََهُموا : ا •

 .والَواقِِع فيها : واملرتكب هلذه املنايه •

 .فَوقِهم : أىلع السفينة •

 .َخَرْقنَا : فتحنا ثقبا نستخرج منه املاء •

يِديِهم : منعوهم وكَفوْهم عما أرادوا من اخلرق •
َ
َخُذوا ىلَعَ أ

َ
 .أ

 :فوائد احلديث
: )وتلك األمثال -تعاىل-يلقرب هلم املعقول بصورة املحسوس، قال اهلل  يف هذا املثل ديلل ىلع أنه ينبيغ ملعلم انلاس أن يرضب هلم األمثال؛ .1

(، وكم من إنسان ترشح هل املعىن رشحاً كثرياً وتُردلُده عليه فال يفهم، فإذا رضبت هل مثال 43نرضبها للناس وما يعقلها إال العاملون( )العنكبوت: 
 .بيشء حمسوس يفهمه ويعرفه

 .إثبات القرعة، وأنها جائزة .2

ألنهم إذا خرقوا خرقا يف أسفل السفينة دخل املاء، 
ثم أغرق السفينة لكها. "وإن أخذوا ىلع أيديهم" 
ومنعوهم من ذلك "جنوا وجنوا مجيعا"، يعين جنا هؤالء 

صىل اهلل عليه -رضبه انليب  وهؤالء. وهذا املثل اذلي
هو من األمثال اليت هلا مغزى عظيم ومعىن  -وسلم

اعل، فانلاس يف دين اهلل اكذلين يف سفينة يف جلة 
انلهر، فهم تتقاذفهم األمواج، والبد أن يكون 
بعضهم إذا اكنوا  كثريين يف األسفل وبعضهم يف أىلع، 
حىت تتوازن محولة السفينة وقد ال يضيق بعضهم 

عضا، وفيه أن هذه السفينة املشرتكة بني هؤالء ب
القوم إذا أراد أحد منهم أن َيربها فإنه البد أن 
يمسكوا ىلع يديه، وأن يأخذوا ىلع يديه؛ يلنجوا 
مجيعا، فإن لم يفعلوا هلكوا مجيعا، هكذا دين اهلل، 
إذا أخذ العقالء وأهل العلم وادلين ىلع اجلهال 

ركوهم وما أرادوا هلكوا والسفهاء جنوا مجيعا، وإن ت
: )واتقوا فتنة ال تصينب -تعاىل-مجيعا، كما قال اهلل 

اذلين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهلل شديد 
 . (25العقاب( )ألنفال: 

we can get water from it, so we would not bother those 

above us. This is what they decided, wished, and hoped 

for. The Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, said: "If those on the upper deck let them do 

as they wished, they would all perish," because if they 

made a hole in the lower part of the ship, water would 

break through and the ship would sink. "But if they stop 

them" and prevent them from doing so, "they will all be 

saved."  This example that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, gave is one of great 

significance and sublime meaning, as the people in 

relation to Allah's religion are like those on the ship, far 

upriver, with the waves throwing them here and there. 

If they are numerous, then some of them must be on 

the lower deck and others on the upper deck in order to 

balance the load of the ship and not to be too crowded. 

Another meaning is that the ship is shared between all 

these people, and if one of them tries to ruin it, they 

must stop him from doing so for everyone to be saved, 

and if they do not stop him, they all will perish. This is 

how Allah's religion is. If those who are wise, 

knowledgeable, and religiously committed stop the 

ignorant and foolish, all will be saved, but if they leave 

them do whatever they wish, they will all perish. Allah, 

the Exalted, says: {And fear a trial which will not strike 

those who have wronged among you exclusively, and 

know that Allah is severe in penalty.} [Al-Anfal: 25] [Ibn 

`Uthaymeen, Sahrh Riyaad-us-Saalihin 2/431-432] 
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 .جيوز قسمة العقار الُمتَفاوت بالقرعة وإن اكن فيه علو وسفل .3

فل أن يلحق رضراً بالعقار .4  .حيق لصاحب العلو أن يمنع صاحب السُّ

 .ليس لصاحب السفل أن حيدث ما يلحق الرضر بصاحب العلو، فإن فعل ذلك؛ لزمه إصالحه .5

 .، وكذلك مفسدة فعل املنكرفائدة ترك املنكر ال تعود ىلع تاركه فحسب بل ىلع املجتمع بأرسه .6

تلب ىلع ترك أصحاب املنكر يعثون يف األرض فسادا .7  .هالك املجتمع ُمرَتَ

 .إن لك منكر يرتكبه اإلنسان يف جمتمعه، إنما هو خرق خطري يف سفينة املجتمع .8

 .حرية اإلنسان ليست مطلقة بل مقيدة بضمان حقوق انلاس من حوهل، وضمان مصاحلهم .9

 .اإلنسان يف جمتمعه إنما هو خرق خطري يف سالمة املجتمع إن لك منكر يرتكبه .10

 .قد يترصف بعض انلاس بما يرض املجتمع بدافع اجتهاد خاطئ ونية حسنة، فيجب منعهم وتبصريهم بنتائج ما يفعلون .11

 .-تعاىل-األمر باملعروف وانليه عن املنكر صمام أمان للمجتمعات من غضب اهلل  .12

 .مشرتكة ال تناط بفرد بعينه، بل لكهم راع ومسؤول عن رعيته املسؤويلة يف املجتمع املسلم .13

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423ل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آ

ه. رياض الصاحلني من 1425رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 
م. رياض الصاحلني 2007ه، 1428يي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حم

وت، الطبعة: من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بري
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري 1426. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، ه1428الرابعة 

ه. صحيح 1422اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ه. كنوز رياض 1423ن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: مسلم، مسلم ب

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، 1430الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
 .م1987ه، 1407ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش   جمموعة من

   (3341) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة فمات، 
مات ميتة جاهلية، ومن قاتل َتت راية عمية 
يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينُّص 

 عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية

 
Whoever gives up obedience and separates 
from the Muslim community and then dies 
has died a death like that of the pre-Islamic 

era of ignorance. 

 :احلديث .1484
عن انليب صىل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من خرج من الطاعة، وفارق »عليه وسلم أنه قال: 
ة، ومن قاتل حتت اجلماعة فمات، مات  ِميتًَة جاهلي

يَّة يغضب ِلَعَصبَة، أو يدعو إىل َعَصبَة، أو  راية ِعمل
ينرص َعَصبَة، فقتل، فَِقتْلَة جاهلية، ومن خرج ىلع 
أميت، يرضب برها وفاجرها، وال  َيتََحاََش من 
مؤمنها، وال ييف ذلي عهد عهده، فليس مين ولست 

 ،«منه

** 

1484. Hadith: 

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 gives up 

obedience and separates from the Muslim community 

and then dies has died a death like that of the pre-

Islamic era of ignorance. Whoever fights under the 

banner of a blind, unguided cause, getting flared up for 

his people's pride, calling to fight for the sake of his 

people's pride or in support of his people's pride or 

personal inclination, and, therefore, is killed, his killing 

is like that of the pre-Islamic era of ignorance. Whoever 

breaks his allegiance to my Ummah (community), 

killing the righteous and the wicked of them, paying no 

heed to the believers among them, and not fulfilling a 

covenant with those with whom he has made 

covenants, he does not belong to me and I do not 

belong to him". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن هذا احلديث أن َمن فارق اجلماعة اذلين اتفقوا 
ىلع طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به لكمتهم 
وحاطهم عن عدوهم وخرج عن طاعة ويل أمر 

ميتة أهل املسلمني فمات وهو كذلك فقد مات ك
اجلاهلية من حيث إنهم فوىض ال إمام هلم، ومن قاتل 
حتت راية أمرها أعىم ال يستبني وجهه، كتقاتل القوم 
للعصبية والقبلية، يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة 
أو ينرص عصبة، ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه 
وغضبة هلا وعصبيٍة لقومه وهواه. ومن خرج ىلع 

والفاسق، املؤمن واملعاهد املقيم األمة يرضب الصالح 
بدياره، واذليم املقيم بديار املسلمني مقابل اجلزية، 
وال يكرتث بما يفعله فيها وال َياف وباهل وعقوبته؛ 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فقد تربأ منه انليب 

** 

This Hadith means that anyone who separates from the 

community of Muslims who agreed to obey a ruler, such 

a ruler who united them and protected them from the 

enemies, and he dies in this state, he has died like the 

pre-Islamic people would die. Before Islam, people 

lived in chaos and had no ruler. Also, anyone who fights 

under a banner whose validity of purpose is unknown, 

such as fighting out of fanaticism and tribalism, 

becoming angry for one's people, calling for supporting 

the pride of his people; meaning that he fights and gets 

angry for the sake of personal desire and tribalism, [and 

dies in this case, he dies as pre-Islamic people would 

die]. Finally, anyone who rebels against the Muslim 

Ummah (community), striking the good and the wicked, 

the believers who live in Muslim lands and the protected 

non-Muslims who live in Muslim lands in return for the 

Jizyah (per capita yearly tax historically levied by 

Islamic states on certain non-Muslim subjects—

Dhimmis—permanently residing in Muslim lands under 

Islamic law) payment, without considering the 

consequences of his actions—the Prophet, may Allah's 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سياسة الرشعية < اخلروج ىلع اإلمامادلعوة واحلسبة < ال اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .من خرج عن الطاعة : طاعة ويل أمر املسلمني •

 . الكفر قبل اإلسالمَجاهلية : منسوبة إىِل: اجلهل، واملراد به: من مات ىلع •

ية : األمر األعىم، أي اذلي ال يستبني وجهه •  .ِعمل

 .لَعَصبة : عصبة الرجل أقاربه من جهة األب سموا بذلك؛ ألنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي حييطون به ويشتد بهم •

 .ال يتحاَش : ال يكرتث بما يفعله فيها وال َياف وباهل وعقوبته •

 :فوائد احلديث
 .-عز وجل-مور واجبة يف غري معصية اهلل طاعة والة األ .1

فيه حتذير شديد ملن خرج عن املسلمني، وعن طاعة اإلمام ، وفارق مجاعة املسلمني، فإذا مات ىلع هذه احلال، فقد مات ىلع طريق أهل  .2
 .اجلاهلية

ده إىل اجلماعة ويذعن لإلمام بالطاعة بل خنليه يف احلديث ديلل ىلع أنه إذا فارق أحد اجلماعة ولم َيرج عليهم، وال قاتلهم أنا ال نقاتله لرن .3
 .وشأنه

 .يف الطاعة ولزوم اجلماعة اخلري الكثري، واألمن والطمأنينية، وصالح األحوال .4

 املراجع:املصادر و

حميي ادلين حيىي بن -ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 مكتبة البسام، الرمحن عبد بن اهلل عبد املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. 1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –دار إحياء الرتاث العريب  -رشف انلووي 

لعالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل ار احلديث. منحة اد: انلارش الصنعاين، إسماعيل بن حممد  السالم، سبل. 1423 اخلامسة، الطبعة مكة، األسدي،
بلنان،  -.  مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 1428الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 .م2002 - ـه1422الطبعة: األوىل، 
   (58218) الرقم املوحد:

peace and blessings be upon him, has disassociated 

himself from such a person. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < حكم األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:

وف، وتلنهون واذلي نفِس بيده، تلأمرن باملعر
عن املنكر؛ أو يلوشكن اهلل أن يبعث عليكم 

 عقابا منه، ثم تدعونه فال يستجاب لكم
 

By the One in Whose Hand my soul is! 
Either you command good and forbid evil, 

or Allah will soon send upon you a 
punishment from Him, then you will pray 

to Him but He will not respond to you. 

 :احلديث .1485
عن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان 

ي نَفيِس »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ِ َواذلَّ
و 

َ
ُمُرنَّ بِالَمعُروف، َوتَلَنَهُونَّ َعِن الُمنَْكر؛ أ

ْ
بِيَِده، تَلَأ

ن َيبَْعَث َعلَيُكم ِعَقاباً ِمنْ 
َ
ه، ُثمَّ يَلُوِشَكنَّ اهلل أ

 «.تَدُعونَه فاََل يُْستََجاُب لَُكم

** 

1485. Hadith: 

Hudhayfah ibn al-Yaman, may Allah be pleased with 

him, narrated that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "By the One in 

Whose Hand my soul is! Either you command good and 

forbid evil, or Allah will soon send upon you a 

punishment from Him, then you will pray to Him but He 

will not respond to you". 

 .حسن  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

ذلي نفيس بيده" : "وا-عليه الصالة والسالم-قوهل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-هذا قسم، يقسم فيه انليب 

ْنُفُس العباد بيده 
َ
، -جل وعال-باهلل؛ ألنه هو اذلي أ

يهديها إن شاء، ويضلها إن شاء، ويميتها إن شاء، 
ويبقيها إن شاء، فاألنفس بيد اهلل هداية وضاللة، 
وإحياء وإماتة وترصفًا وتدبرًيا يف لك يشء، كما قال 

: )ونفس وما سواها، فأهلمها -تبارك وتعاىل-هلل ا
( ، فاألنفس بيد 8، 7فجورها وتقواها( )الشمس: 
-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل وحده؛ وهلذا أقسم انليب 

، واكن يقسم كثرًيا بهذا القسم: )واذلي نفيس بيده(، 
وأحيانًا يقول: "واذلي نفس حممد بيده"؛ ألن نفس 

أطيب األنفس، فأقسم  -مصىل اهلل عليه وسل-حممد 
بها؛ لكونها أطيب األنفس. ثم ذكر املقسم عليه، وهو 
أن نقوم باألمر باملعروف وانليه عن املنكر؛ أو يعمنا 
اهلل بعقاب من عنده، حىت ندعوه فال يستجيب نلا، 
وهذا بيان ألهمية األمر باملعروف اكلصالة والزاكة 

زىن والرب وأداء احلقوق، وأهمية انليه عن املنكر اكل
وسائر املحرمات، وذلك بالفعل ملن هل سلطة اكألب 
يف بيته ورجال احلسبة والرشطة، أو بالقول احلسن 
وهذا للك أحد، أو بالقلب مع مفارقة ماكن املنكر، 

 .وهذا ملن ال يستطيع اإلنكار بالفعل أو بالقول

** 

The Prophet's saying, may Allah's peace and blessings 

be upon him, "By the One in Whose Hand my soul is!" 

is an oath in which the Prophet swears by Allah. The 

souls are in Allah's Hand, Exalted and Glorified be He. 

He guides or misguides them, and He causes them to 

live or die, if He wills. Allah says: {And [by] the soul and 

He Who proportioned it. And inspired it [with 

discernment of] its wickedness and its righteousness.} 

[Surat-ush-Shams: 7-8] So the souls are in Allah's 

Hand alone. That is why the Prophet swore by it. He 

would also swear by his own soul: "By the One in 

Whose Hand the soul of Mohammed is." That is 

because the soul of Muhammad, may Allah's peace 

and blessings be upon him, is the best of souls. 

Therefore, he would swear by it.  The Prophet then 

mentioned the thing on which he took the oath: to 

command good and forbid evil, which is a religious duty 

that is to be fulfilled. Otherwise, Allah will send a 

common punishment and not answer our prayers. 
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 .وأمحدرواه الرتمذي  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ي نَفيِس بِيَِده : أي: واهلل، وأىت بالقسم تلوكيد األمر اذلي بعده • ِ  .َواذلَّ

 .يَلُوِشَكنَّ : مضارع أوشك، وهو من أفعال املقاربة، بمعىن يقرب ويكاد •

 :فوائد احلديث
 .القسم دون أن يطلب من اإلنسان أن يقسم جواز .1

 .وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر وهو فرض، وهو من أهم واجبات ادلين وفروضه .2

 .يعم شؤم املنكر وبالؤه فاعله وغريه .3

 .األمر باملعروف وانليه عن املنكر صمام أمان من غضب اهلل وعقابه .4

 .الوالة أو تسليط األعداء، أو غري ذلك إذا لم يُنَكر املنكر عمَّ شؤمه وبالؤه ِبور .5

 .من عقوبات اتلفريط برتك األمر باملعروف وانليه عن املنكر عدم استجابة ادلاعء .6

 املراجع:املصادر و

ىس ه.  سنن الرتمذي، حممد بن عي1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 

دمشق،  م. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري،1975 -ه1395الطبعة: اثلانية، 
م. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف 2007ه، 1428بريوت، الطبعة: األوىل 

محد بن نارص العمار،  ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة1428والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، الطبعة: الرابعة 
ه. صحيح 1426م.  رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 2009ه، 1430كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 

د اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو ه. مسن1408اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط واعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

 .م1987ه، 1407ت، الطبعة: الرابعة عرش  م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريو2001ه، 1421األوىل
   (3531) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة، إال من أخذها ِبقها، 

 وأدى اذلي عليه فيها
 

O Abu Dharr, you are weak and it is a trust. 
It will be a cause of disgrace and remorse 
on the Day of Resurrection, except for the 

one who takes it up with a full sense of 
responsibility and fulfills what is entrusted 

to him. 

 :احلديث .1486
قال: قُلُت: يَا رُسوَل اهلل،  -ريض اهلل عنه-عن أيب  ذر 

اَل تَْستَْعِمليُِن؟ َفرَضََب بَِيِدهِ ىلَعَ َمنْكِ 
َ
يَا »يِب، ُثمَّ قَاَل: أ

َها يَْوَم الِقيَاَمِة  َمانٌَة، َوإِنَّ
َ
َها أ ، إِنََّك َضِعيٌف، َوإِنَّ بَا َذري

َ
أ

ي َعلَيِه  ِ دَّى اذلَّ
َ
َها، َوأ َخَذَها حِبَقل

َ
ِخزٌي َونََداَمٌة، إِالَّ َمْن أ

 «.ِفيَها

** 

1486. Hadith: 

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported: “I 

said: ‘O Messenger of Allah, will you not appoint me to 

(an official position)?’ He patted me on the shoulder 

with his hand and said: ‘O Abu Dharr, you are weak and 

it is a trust. It will be a cause of disgrace and remorse 

on the Day of Resurrection, except for the one who 

takes it up with a full sense of responsibility and fulfills 

what is entrusted to him"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ه  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب أبو ذر أن انليب  خصي
ريض -بنصيحة يف شأن اإلمارة وتويلها، وهذا ملا سأل 

أْن يستعمله  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  -اهلل عنه
: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب يف الوالية، فقال هل 

"إنك ضعيٌف"، وهذا القول فيه نوع قوة لكن األمانة 
َح لإلنسان بوصفه اذلي هو عليه، إن  تقتيض أن يرُصَّ
قويًّا فقوي، وإن ضعيًفا فضعيف. فيف هذا ديلل ىلع 
أنه يشرتط لإلمارة أن يكون اإلنسان قويًّا وأن 

 -السالمعليه الصالة و-يكون أمينًا؛ ألن الرسول 
قال: "وإنها أمانة"، فإذا اكن قويًّا أمينًا فهذه يه 
الصفات اليت يستحق بها أن يكون أمرًيا وايلًا،  فإن 
اكن قويًّا غرَي أمنٍي، أو أمينًا غرَي قوي، أو ضعيًفا غرَي 
أمنٍي، فهذه األقسام اثلالثة ال ينبيغ أن يكون 

ر القو َنا نَُؤمل ي؛ ألنَّ هذا صاحبها أمرًيا.  وعليه فإنَّ
أنفع للناس، فانلاس حيتاجون إىل سلطة وإىل قوة، 
وإذا لم تكن قوة وال سيما مع ضعف ادلين ضاعت 
األمور. فهذا احلديث أصل عظيم يف اجتناب 
الواليات، ال سيما ملن اكن فيه ضعف عن القيام 
بوظائف تلك الوالية.  وأما اخلزي وانلدامة الواردة يف 

إنها يوم القيامة خزي وندامة" احلديث، يف قوهل: "و
فهو يف حق من لم يكن أهاًل هلا، أو اكن أهاًل ولم 

** 

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, gave him a specific piece of advice 

concerning leadership and assuming it, after he, may 

Allah be pleased with him, had asked the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, to appoint 

him to a position of authority. The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said to him: "You are 

weak," This statement is a bit strong, however, integrity 

entails being frank with a person about their character. 

If a person is strong, he should be told that he is strong, 

and if a person is weak, he should be told that he is 

weak.  This Hadith provides evidence that leadership is 

conditional on the person assuming it being strong and 

trustworthy, because the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: "…and 

it is a trust." So if a person is strong and trustworthy, 

then these characteristics make him qualified for 

leadership and authority. If someone is strong but not 

trustworthy, trustworthy but not strong, or neither strong 

or trustworthy, these three types of people are not 

suited for leadership. Based on this, leadership should 

be entrusted to a strong person, as this is more 

beneficial to the people who are in need of authority and 

strength. If there is no strength, especially if there is 

weakness in the religion, control of people's rights will 

be lost. So this Hadith gives strong evidence to avoid 

assuming leadership, especially by those who have a 

weakness in discharging the duties of authority.  The 

disgrace and remorse mentioned in the Hadith in this 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < طرق اختيار اإلمام لإلمامة الكربى اتلصنيف:
  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < رشوط اإلمامة العظىم

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
اَل تَْستَْعِمليُِن : جتعلين اعماًل، أي جتعلين موظًفا ىلع يشء •

َ
 .أ

 .مع رأس العُضد والكتفَمنِْكيِب : املنكب: جمت •

َها : أي اإلمارة •  .َوإِنَّ

 .ِخزٌي َونََداَمٌة : فضيحة قبيحة ملن لم يقم حبقها فتجعله يندم ىلع تقدلها •

ا هلا قادًرا ىلع القيام بأعماهلا • َها : أي اكن مستحقًّ  .حِبَقل

 :فوائد احلديث
؛ فاإلسالم ال يعطي اإلمارة من سأهلا .1  .وحرص عليها وعمل ىلع طلبها من طلب الوالية ال يَُوىلَّ

 .أحق انلاس باإلمارة من امتنع عنها وكرهها، واكن أهاًل هلا .2

 .الوالية أمانة عظيمة ومسؤويلة خطرية، فعىل من ويلها أن يراعها حق راعيتها، وأن ال َيون عهد اهلل فيها .3

 .نًا، أو اعماًل متقنًافضل من توىل الوالية واكن أهال هلا، سواء اكن إماًما اعداًل، أو خازنًا أمي .4

مورها ال جيوز هل أن يدخل فيها، وكذلك العاجز عن إصالح مال ايلتيم ال يتواله .5
ُ
 .أن العاجز عن القيام حبقوق اإِلمارة وتنفيذ أ

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1، للنووي، طه. رياض الصاحلني1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ه. رشح رياض 1430إشبيليا، الرياض، ، كنوز 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428بريوت، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من  ه. نزهة1392بريوت،  -، دار إحياء الرتاث العريب 2املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، ط

يوم القيامة،  -تعاىل-يعدل فيها، فيخزيه اهلل 
ويفضحه، ويندم ىلع ما فرَّط.  وأما من اكن أهاًل 
للوالية وعدل فيها، فال يشمله الوعيد؛ وذللك انليب 

: "إال من -صىل اهلل عليه وسلم-الكريم استثىن فقال 
أخذها حبقها، وأدى اذلي عليه فيها"، ذلك أن من 
أخذها حبقها هل فضل عظيم تظاهرت به األحاديث 
الصحيحة؛ كحديث: "سبعة يظلهم اهلل يف ظله"، ذكر 
منهم "إمام اعدل"، وحديث: "إني املقسطني ىلع منابر 

 .من نور يوم القيامة"، وغري ذلك

statement: "It will be a cause of disgrace and remorse 

on the Day of Resurrection," apply to those who are not 

qualified to assume a post of authority or are qualified, 

but do not discharge the responsibility justly. In these 

cases, Allah, the Exalted, will disgrace and humiliate 

the person on the Day of Resurrection and he will regret 

what he neglected. This threat does not apply to a 

person who is qualified for leadership and acts justly. 

That is why the noble Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, made an exception when he 

said: "except for the one who takes it up with a full 

sense of responsibility and fulfills what is entrusted to 

him," because there is great credit for the person who 

takes it up rightfully. This is indicated in a number of 

authentic Hadith, such as the one where he, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: "Allah 

will shade seven types of people... " and the Hadith 

where he said: "Those who are just will be on pulpits of 

light..." and so on. 
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ه. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1407، مؤسسة الرسالة، 14ابلاحثني، ط
 .ه1423الطبعة األوىل، 

   (3467) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ا يا أبا ذر، إين أراك ضعيًفا، وإين أحب لك م
أحب نلفِس، ال تأمرن لَع اثنني، وال تولني 

 مال يتيم
 

"O Abu Dharr! I see that you are weak and I 
love for you what I love for myself. Do not 
rule over two persons and do not manage 

an orphan's property". 

 :احلديث .1487
-اهلل قال: قال يل رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

َراَك َضِعيًفا، » -صىل اهلل عليه وسلم
َ
، إِينل أ بَا َذري

َ
يَا أ

َرنَّ ىلَعَ اْثنَنِي،  َمي
َ
ِحبُّ نِلَْفيِس، اَل تَأ

ُ
ِحبُّ لََك َما أ

ُ
َوإِينل أ

 «.َواَل تََولَّنَيَي َماَل يَتِيمٍ 

** 

1487. Hadith: 

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported: 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said to me: "O Abu Dharr! I see 

that you are weak and I love for you what I love for 

myself. Do not rule over two persons and do not 

manage an orphan's property". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-أخرب أبو ذر 
قال هل: "إين أراك ضعيفاً وإين أحب لك  -عليه وسلم

ما أحب نلفيس فال تأمرن ىلع اثنني وال تولني ىلع 
عليه الصالة -مال يتيم" هذه أربع مجل بيَّنها الرسول 

أليب ذر:  األوىل: قال هل: "إين أراك ضعيفاً"،  -والسالم
وهذا الوصف املطابق للواقع حيمل عليه انلصح، وال 
حرج ىلع اإلنسان إذا قال لشخص مثال: إن فيك 
كذا وكذا، من باب انلصيحة ال من باب السب 

قال: "إين  -عليه الصالة والسالم-واتلعيري، فانليب 
إين أحب لك ما أحبه أراك ضعيفاً".  اثلانية: قال: "و

عليه الصالة -نلفيس" وهذا من حسن خلق انليب 
، ملا اكنت اجلملة األوىل فيها يشء من -والسالم

اجلرح قال: "وإين أحب لك ما أحب نلفيس" يعين: لم 
أقل لك ذلك إال أين أحب لك ما أحب نلفيس. 
اثلاثلة: "فال تأمرنَّ ىلع اثنني"، يعين: ال تكن أمريا 

وما زاد فهو من باب أوىل.  واملعىن أن انليب  ىلع اثنني،
نهاه أن يكون أمرًيا؛ ألنه  -صىل اهلل عليه وسلم-

ضعيف، واإلمارة حتتاج إىل إنسان قوي أمني، قوي 
حبيث تكون هل سلطة ولكمة حادة؛ وإذا قال فعل، ال 
يكون ضعيفا أمام انلاس؛ ألن انلاس إذا استضعفوا 

وجترأ عليه  الشخص لم يبق هل حرمة عندهم،
السفهاء، لكن إذا اكن قويًّا ال يتجاوز حدود اهلل عز 
وجل، وال يقرص عن السلطة اليت جعلها اهلل هل فهذا 

** 

Abu Dharr, may Allah be pleased with him, informed 

that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, had said to him: “I see that you are weak and 

I love for you what I love for myself. Do not rule over 

two persons and do not manage an orphan's property." 

These are four sentences the Prophet addressed Abu 

Dharr with: 1. “I see that you are weak.” This 

description, which accords with the reality, is given as 

advice. And there is no harm if a person tells someone 

else that he has such and such trait, as an advice, not 

as an insult or exposing one’s faults; as the Prophet 

himself said: “I see that you are weak.” 2. “I love for you 

what I love for myself.” This is part of the Prophet’s 

noble character. When the first sentence contained 

some criticism, he made this statement, which means: 

I only told you this because I love for you what I love for 

myself. 3. “Do not rule over two persons.” In other 

words, do not be the leader of two persons, rather than 

more than two. The meaning here is that the Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade 

him from being a leader, because he was weak, and 

leadership requires a strong and trustworthy person. A 

strong person would exercise authority and have a firm 

say; and when he says something, he fulfills it. He 

should not be weak before people, for when people see 

someone weak, they will show him no respect or 

regard, and the fools will treat him boldly. However, if a 

leader is strong and does not exceed the limits set by 

Allah the Almighty or neglect his authority in which Allah 

has put him, then he is a true leader.  4. “Do not manage 

an orphan’s property.” An orphan is one whose father 

has died before reaching puberty. The Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, forbade him 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < رشوط اإلمامة العظىم اتلصنيف:

 .رواه مسلم :راوي احلديث

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

 :معاين املفردات
 .ضعيفاً : ال قدرة دليك ىلع القيام بأعباء الوالية، وذلك ملا اكن عليه من الزهد وعدم االكرتاث بأمور ادلنيا •

َرنَّ : ال تتأمرن أي تصري أمريا • مَّ
َ
 .ال تَأ

 .نَيَّ : أي ال تتولني، وتويل األمر تقدله والقيام به، ومنه ويل ايلتيم: اذلي ييل أمره ويقوم بكفايتهال تََولَّ  •

 .يتيم : هو اذلي مات أبوه قبل أن يبلغ •

 :فوائد احلديث
 .حتريم الوالية ملن علم من نفسه الضعف عن القيام بأعبائها .1

 .يعهوجوب حفظ مال ايلتيم وعدم األكل منه بغري حق أو تضي .2

 .حرص اإلسالم ىلع املصلحة العامة وأموال ايلتاىم .3

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428
. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح ه1426ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3311) الرقم املوحد:

هو األمري حقيقة.  الرابعة: "وال تولني مال يتيم" 
وايلتيم هو اذلي مات أبوه قبل أن يبلغ، فنهاه الرسول 

 أن يتوىل ىلع مال ايلتيم؛ -عليه الصالة والسالم-
ألنَّ مال ايلتيم حيتاج إىل عناية وحيتاج إىل راعية، 
وأبو ذر ضعيف ال يستطيع أن يرَع هذا املال حق 
راعيته فلهذا قال: "وال تولني مال يتيم" يعين ال تكن 
ويلا عليه دعه لغريك. وليس يف هذا انتقاًصا أليب ذر 
فقد اكن يأمر باملعروف وينىه عن املنكر باإلضافة 

ف، ولكنه ضعف يف باب معني وهو للزهد واتلقش
 .باب الوالية واإلمارة

from managing the wealth of orphans, for it needs care 

and protection, whereas Abu Dharr is weak and would 

not be able to take proper care of such property. That 

is why the Prophet said: “Do not manage an orphan’s 

property.” That is, do not be responsible for it; leave it 

to someone else. This is not degradation of Abu Dharr, 

for he was a man who used to enjoin the good and 

forbid the evil, and he led an austere and ascetic life. 

However, he was weak in a particular area, namely 

guardianship and leadership. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع الرعيةادلعوة واحلسبة <  اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يصلون لكم : يصيل األئمة إلقامة اجلماعة لكم •

 .فلكم : األجر لكم وهلم أيًضا •

 .يهم : إن أخطأوا فلكم األجر وعليهم الوزرفلكم وعل •

يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا 
  فلكم وعليهم

They lead you in prayers. If they do well, 
then you will be rewarded; but if they make 
mistakes, then you will receive reward (for 
the prayer) and the mistake will be theirs. 

 :احلديث .1488
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قال: "يَُصلُّوَن لكم، فإن أصابوا  -اهلل عليه وسلم
 لكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم".ف

** 

1488. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "They lead you in prayers. 

If they do well, then you will be rewarded; but if they 

make mistakes, then you will receive reward (for the 

prayer) and the mistake will be theirs”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن هناك أئمة يعين  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
إن أحسنوا فلكم وهلم األجر، أمراء يصلون لكم، ف

وإن أساءوا فلكم األجر ىلع الصالة وعليهم وزر 
اإلساءة فيها، وهذا وإن اكن يف األمراء فإنه يشمل 
أيًضا أئمة املساجد، لك منهم ىلع حسب إحسانه 
للصالة أو إساءتها، ويف احلديث إشارة إىل أنه جيب 

لم الصرب ىلع والة األمر وإن أساءوا يف الصالة وإن 
يصلوها ىلع وقتها، فإن الواجب أال نشذ عنهم وأن 
نؤخر صالة اجلماعة كما يؤخرون، وحينئذ يكون 
تأخرينا للصالة عن أول وقتها يكون تأخرًيا بعذر 
ألجل موافقة اجلماعة وعدم الشذوذ ويكون 
بالنسبة نلا كأننا صلينا يف أول الوقت، واتلأخري 

شذوذ عن مرشوط بأال َيرج وقت الصالة، وأن ال
انلاس وعن والة األمور وابلعد عنهم وإثارة انلاس 
عليهم ونرش مساوئهم لك هذا جمانب لدلين 

 .اإلساليم

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said that when leaders and rulers lead the prayer 

correctly, both the leaders and those who follow them 

in prayer will be rewarded; but if they pray incorrectly, 

only the followers will be rewarded while the leaders will 

bear the sin of incorrect prayer. Even though the Hadith 

is talking about state leaders, mosque leaders (imams) 

are included as well. They will be rewarded or punished 

as per the way they pray. In addition, the Hadith 

indicates the obligation of observing patience with 

those in authority, even if they pray incorrectly or delay 

prayer. In such cases, one must not break with them, 

and one should delay the congregational prayer as they 

do. For this particular reason, the delay is justified so 

that one can join the congregational prayer. For the 

followers, it would be as if they prayed at the beginning 

of the designated time for prayer. However, the delay is 

allowable only if the allocated time for prayer does not 

expire.  It is noteworthy to mention that breaking with 

the community of Muslims; and refusing to obey the 

instructions of those in authority, parting with them, 

instigating people against them, or spreading their 

shortcomings are all at odds with the religion of Islam. 
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 :فوائد احلديث
 .الرد ىلع من يزعم أنه إذا فسدت صالة اإلمام فسدت صالة املأموم، وصحة صالة املأمومني قال بها اجلمهور من الفقهاء .1

ا فإن الواجب أال نشذ عنهم وأن ال نؤخر يف احلديث إشارة إىل أنه جيب الصرب ىلع والة األمر وإن أساءوا يف الصالة وإن لم يصلوها ىلع وقته .2
 .الصالة كما يؤخرونها

 .بيان فضل صالة اجلماعة .3

 .اإلمام ضامن بمعىن أنه يتحمل خطأ بعض املأمومني خلفه، وال حيملون خطأه فتصح صالتهم دونه عند وجود خلل يف الصالة .4

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، 
لرسالة، الطبعة صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة ا

م.         1997 - ـه1418ه.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: 1407، ه، الطبعة الرابعة عرش1397األوىل، 
ه.    رشح رياض الصاحلني، 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د.ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 

ه. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: 1426صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  تأيلف: حممد بن
أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن  -رمحه اهلل-ه. جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز 1423عبد العزيز آل محد, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 

 .عد الشويعرس
   (4931) الرقم املوحد:



 

 
 



 

 
 

أحاديث السرية واتلاريخ
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انطلَق ثالثُة َنَفٍر ممن اكن قبلكم حىت آواهم 
املبِيُت إىل ََغٍر فدخلوه، فاُنَدَرْت صخرةٌ من 

ْت عليهم الغار  اجلبل فَسدَّ
 

Three men from those who were before you 
set out on a journey until night came and 

they had to enter a cave to take shelter 
therein. A rock rolled down from the 

mountain and blocked the entrance to the 
cave. 

 :احلديث .1489
قال: سمعت  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

انطلق »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
حىت آواهم املبيت إىل اغر  ثالثة نفر ممن اكن قبلكم

فدخلوه، فاُندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم 
الغار، فقالوا: إنَُّه اَل ُينِْجيُكْم من هذه الصخرة إال 
أن تدعوا اهلل بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: 
ْغِبُق 

َ
اللُهمَّ اكن يل أبوان شيخان كبريان، وكنُت اَل أ

لشجر يوما فلم قبلهما أهال، وال ماال فنأى يب طلب ا
ِرْح عليهما حىت ناما، فحلبت هلما َغبُوَقُهَما 

َ
أ

ْن أْغِبَق 
َ
فوجدتهما نائمني، فكرهت أن أوقظهما وأ

 -والقدح ىلع يدي-قبلهما أهال أو ماال، فلبثت 
بْيَُة  أنتظر استيقاظهما حىت بَِرَق الَفْجُر والصل
َيتََضاَغْون عند قديم، فاستيقظا فرشبا َغبُوَقُهما، 

ْج عنا ا للَُّهمَّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك َفَفرل
ما ُنن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا ال 
يستطيعون اخلروج منه. قال اآلخر: اللَُّهمَّ إنَُّه اكنت 

ويف رواية: كنت -يل ابنة عم، اكنت أحب انلاس إيلَّ 
فأردتها ىلع  -أحبها كأشد ما حيب الرجال النساء

ْت بها َسنٌَة من السنني  نفسها فامتنعت لَمَّ
َ
مين حىت أ

 َ فجاءتين فأعطيتها عرشين ومئة دينار ىلع أْن خُتَيلل
ويف -بيين وبني نفسها ففعلت، حىت إذا قدرت عليها 

قالْت: اتَِّق اهلَل واَل  -رواية: فلما قعدت بني رجليها
َتُفضَّ اخلَاَتَم إال حبقه، فانرصفت عنها ويه أحب 

ركت اذلهب اذلي أعطيتها، اللَُّهمَّ إْن انلاس إيلَّ وت
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافُْرْج َعنَّا ما ُنن 
فيه، فانفرجت الصخرة، غري أنهم ال يستطيعون 
َجَراَء 

ُ
اخلروج منها. وقال اثلالث: اللَُّهمَّ استأجرت أ

وأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك اذلي هل 
ْرُت أجره حىت كثت م نه األموال، وذهب، فَثمَّ

** 

1489. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of 

them, reported: "I heard the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, say: 'Three 

men from those who were before you set out on a 

journey until night came and they had to enter a cave 

to take shelter therein. A rock rolled down from the 

mountain and blocked the entrance to the cave. They 

said: "Nothing will save you from this rock except that 

you supplicate Allah by virtue of your righteous deeds." 

Thereupon, one of them said: "O Allah! I had parents 

who were old, and I used to offer them milk before any 

of my children or slaves. One day, I went far away in 

search of grazing and did not come back until they had 

slept. When I milked as usual and brought the drink I 

found them both asleep. I hated to disturb them and 

also disliked to give milk to my children or slaves before 

them. My children were crying out of hunger at my feet, 

but I waited with the bowl in my hand for them to wake 

up until the break of dawn. When they woke up, they 

drank their milk. O Allah! If I did so out of seeking Your 

pleasure, then relieve us from the distress caused by 

the rock." The rock moved slightly but they were unable 

to get out. The next man said: "O Allah! I had a female 

cousin whom I loved more than anyone else (in another 

version he said: whom I loved as much as a man can 

ever love a woman). I tried to have sexual intercourse 

with her but she refused. Hard pressed in a year of 

famine, she approached me. I gave her one hundred 

and twenty dinars on condition that she would submit 

herself to me. She agreed and when I sat between her 

legs (for sexual intercourse), she said: Fear Allah and 

do not break the seal except with its due right. I moved 

away from her despite my great passion for her, and I 

let her keep the money I had given her. O Allah! If I did 

that out of seeking Your pleasure, then, remove the 

distress we are in." The rock moved aside but they were 

still unable to get out. The third man said: "O Allah! I 

hired some laborers and paid them their wages except 

one of them who left without taking his dues. I invested 

his wages and it generated much money. After a long 

time, he came to me and said: O slave of Allah! Pay me 

my dues. I said: All that you see is yours including the 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

فجاءين بعد حني، فقال: يا عبد اهلل، أدل إِيَلَّ أجري، 
فقلت: لك ما ترى من أجرك: من اإلبل وابلقر والغنم 
والرقيق، فقال: يا عبد اهلل، ال تَْستَْهِزىْء يب! فقلت: 
اَل أْستَْهِزئ بك، فأخذه لكه فاستاقه فلم يرتك منه 

اء وجهك فافُْرْج شيئا، الَلُهمَّ إْن كنت فعلت ذلك ابتغ
 «.َعنَّا ما ُنن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون

camels, cattle, goats, and slaves. He said: O slave of 

Allah! Do not ridicule me. I assured him that I was not 

ridiculing him. So, he took all the things and went away. 

He spared nothing. O Allah! If I did so out of seeking 

Your pleasure, then relieve us of our distress." The rock 

moved aside and they got out walking freely" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

انطلق ثالثة رجال، فدفعهم طلب ابليات إىل أن 
يلجأوا إىل الكهف، فاُنَدرَْت صخرٌة من اجلبل 
ْت عليهم الكهف، ولم يستطيعوا أن يزحزحوها؛  فَسدَّ

-سلوا إىل اهلل ألنها صخرة كبرية، فرأوا أن يتو
بصالح أعماهلم. أما األول فذكر أن  -سبحانه وتعاىل

هل أبوين شيخني كبريين واكن هل غنم، فاكن يرسح 
فيها ثم يرجع يف آخر انلهار، وحيلب الغنم، ويعطي 

ثم يعطي بقية أهله  -الشيخني الكبريين -أبويه
وماهل، فيقول: بعد يب طلب الشجر اذلي يراعه. فرجع، 

ه قد ناما، فنظر، هل يسيق أهله وماهل قبل فوجد أبوي
أبويه، أو ينتظر حىت برق الفجر، فاختار أن ينتظر 

، فلما -وهو ينتظر استيقاظ أبويه-حىت يطلع الفجر 
استيقظا ورشبا اللنب سَق أهله وماهل، ثم قال: امهلل 

 -فعلته من أجلك -إن كنت خملصاً يف عميل هذا
لصخرة، لكن فافرج عنا ما ُنن فيه، انفرجت ا

انفراًجا ال يستطيعون اخلروج منه. أما اثلاين: فتوسل 
إىل اهلل عز وجل بالعفة اتلامة، وذلك أنه اكن هل ابنة 
عم، واكن حيبها حبًّا شديًدا كأشد ما حيب الرجال 

والعياذ  -النساء "فأرادها ىلع نفسها"، أي أرادها
ثم بالزنا؛ لزيين بها، ولكنها لم توافق وأبت،  -باهلل

أصابها فقر وحاجة فاضطرت إىل أن جتود بنفسها يف 
الزنا من أجل الرضورة، وهذا ال جيوز، ولكن ىلع لك 
حال، هذا اذلي حصل، فجاءت إيله، فأعطاها مائة 
وعرشين دينارا من أجل أن تمكنه من نفسها، 
ففعلت من أجل احلاجة والرضورة، فلما جلس منها 

يد أن يفعل بها، جملس الرجل من امرأته ىلع أنه ير

** 

Three men set out on a journey. Seeking shelter for the 

night, they resorted to a cave. A big rock rolled down 

the mountain and blocked the entrance to the cave. 

They were not able to move the rock because of its 

enormous size. So, they decided that they would 

supplicate to Allah by virtue of the good deeds that they 

did. The first man mentioned that he had two elderly 

parents, and had some sheep that he used to take for 

grazing in the morning and then return at the end of the 

day. He used to milk the sheep and give the milk to his 

parents, then he would give the remaining milk to his 

family and slaves.  He said: "One day, I went far away 

in search of grazing," then he came back and found that 

his parents had slept. He wondered whether he should 

let his family drink before his parents or wait until dawn. 

He chose to wait until dawn, and  waited for his parents 

to wake up. When they woke up at dawn, they drank 

their milk, then he let his family and slaves drink too. 

The man then said: O Allah! If I was sincere in doing 

this, and did this for Your sake, then relieve us from our 

distress. The rock moved slightly, but not enough to 

enable them to get out of the cave. As for the second 

man, he supplicated to Allah by virtue of perfect 

chastity. He had a female paternal cousin whom he 

loved intensely, more than any man can ever love a 

woman. He wanted to have sexual intercourse with her 

unlawfully, and she refused. Thereafter, she became 

impoverished and needy, so she was forced to offer 

herself to commit fornication out of need, and this is not 

permissible, however this is what happened. She went 

to him, and he offered her a hundred and twenty dinars 

(gold coins) in return for having sexual intercourse with 

her, and she accepted only out of need. So, when he 

sat before her where a man sits to have sexual 

intercourse with his wife, she said these amazing 

words: "Fear Allah, and do not break the seal except 

with its due right." So he got up and moved away from 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < قصص وأحوال األمم السابقة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -نهماريض اهلل ع-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نفر : ما بني اثلالثة إىل العرشة •

 .آواهم املبيت إىل اغر : أي دفعهم طلب ابليات إىل أن يلجأوا إىل الغار.والغار: الكهف •

 .ال أغبق : الَغبوق: رشب اللنب وقت العشاء •

 .د به طلب الشجر لغنمه عن املاكن اذلي اعتادهفنأى يب طلب الشجر : نأى: بعد، واملراد: أنه بع •

ِرح عليهما : فلم أرجع إيلهما •
ُ
 .فلم أ

 .الَقَدح : إِنَاء يرشب بِِه الَماء وَُنْوه •

 .برق الفجر : طلع وظهر •

 .يتضاَغون : يصيحون ويستغيثون من اجلوع •

 .ابتغاء وجهك : طلبا لرضاك بإخالص وجترد •

قالت هل هذه اللكمة العجيبة العظيمة: "اتق اهلل، وال 
تفض اخلاتم إال حبقه"، فقام عنها ويه أحب انلاس 

وترك هلا  -عز وجل-إيله، لكن أدركه خوف اهلل 
اذلهب اذلي أعطاها، ثم قال: "امهلل إن كنت فعلت 
هذا ألجلك فافرج عنا ما ُنن فيه، فانفرجت 

هم ال يستطيعون اخلروج". وأما الصخرة، إال أن
باألمانة  -سبحانه وتعاىل-اثلالث: فتوسل إىل اهلل 

واإلصالح واإلخالص يف العمل، فإنه يذكر أنه 
استأجر أجراء ىلع عمل من األعمال، فأعطاهم 
أجورهم، إال رجاًل واحًدا ترك أجره فلم يأخذه، فقام 
هذا املستأجر فثمر املال، فصار يتكسب به بابليع 
والرشاء وغري ذلك، حىت نما وصار منه إبل وبقر 
وغنم ورقيق وأموال عظيمة. فجاءه بعد حني، فقال 
هل: يا عبد اهلل أعطين أجري، فقال هل: لك ما ترى فهو 
لك، من اإلبل وابلقر والغنم والرقيق، فقال: ال 
تستهزئ يب، األجرة اليت يل عندك قليلة، كيف يل لك 

والغنم والرقيق؟ ال تستهزيء ما أرى من اإلبل وابلقر 
يب. فقال: هو لك، فأخذه واستاقه لكه ولم يرتك هل 
شيئًا، ثم قال: "امهلل إن كنت فعلت ذلك من أجلك 
فافرج عنا ما ُنن فيه، فانفرجت الصخرة، وانفتح 
ابلاب، فخرجوا يمشون"؛ ألنهم توسلوا إىل اهلل بصالح 

 .-عز وجل-أعماهلم اليت فعلوها إخالصاً هلل 

her, although she was the most beloved person to him. 

However, fear of Allah overcame him and he left her the 

gold that he had given her. He then said: O Allah if I did 

this for your sake, then remove the distress that we are 

in. The rock moved a little bit more, but they were still 

unable to get out. As for the third man, he supplicated 

to Allah by virtue of his honesty, righteousness, and 

sincerity in his actions. He recounted that he had hired 

workers to do some tasks. He gave them their wages, 

except for one man who left without taking his wages. 

So he invested his money in trade and otherwise until 

it increased into camels, cows, sheep, and slaves. After 

a long time, the worker came to him and said: O slave 

of Allah! Pay me my dues. He said: All that you see is 

yours including the camels, cattle, goats, and slaves. 

The worker said: O slave of Allah! Do not ridicule me. 

The wages that you owe me is a small amount, how 

can I have all of this that I see of camels, cows, sheep, 

and slaves. Do not mock me. He said: It is yours. So, 

the worker took everything and went away, leaving 

nothing for him. Then he said:  O Allah! If I did so out of 

seeking Your pleasure, then relieve us of our distress. 

The rock moved aside and they got out walking freely 

because they supplicated to Allah by virtue of their 

righteous actions that they did sincerely for the sake of 

Allah, The Almighty and Exalted. 
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 .ففرج : داعء من اتلفريج؛ أي: افتح •

 .فأردتها : كناية عن طلب اجلماع، واملراد الزنا •

 .أملت : نزلت •

 .السنة : اجلدب والفقر •

 .قدرت عليها : تمكنت من الوقاع بها من غري معارض •

 .ال تفض : الفض: الكرس والفتح •

 .اخلاتم : كناية عن ابلاكرة •

 .إال حبقه : بزواج مرشوع •

 .افثمرت أجره : كثت أجره بتنميته حىت أصبح ماال كثري •

 .أغبق أهال : أسقيهم الغبوق •

 .وال ماال : أي: من رقيق وخدم.وحُيتمل املال: اإلبل، يعين: يُرضع صغارها من أمهاتها •

 :فوائد احلديث
 .بصالح العمل -تعاىل-استحباب ادلاعء وقت الكرب وغريه، واتلوسل إىل اهلل  .1

 .ودل والزوجةفضيلة بر الوادلين وفضل خدمتهما وإيثارهما ىلع من سواهما من ال .2

 .خالًصا -تعاىل-احلض ىلع العفاف عن املحرمات، وال سيما بعد القدرة عليها، وترك ذلك هلل  .3

 .فضل حسن العهد وأداء األمانة، والسماحة يف املعاملة .4

 .بصدق وإخالص يف الشدائد، وال سيما من سبق هل عمل صالح -تعاىل-استجابة داعء من توجه إىل اهلل  .5

 .اء اهلل الصاحلنيإثبات كرامات أويل .6

 املراجع:املصادر و

 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،، مصطىف اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني1987

م. بهجة انلاظرين رشح 2009 - ـه1430ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد العمار، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 1426الرياض، الطبعة: 
بلنان، الطبعة: اثلانية. صحيح ابلخاري،  -لعريب، بريوت رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث ا

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

   (6465) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

297 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  خريج:اتل

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يدع : يرتك •

 .خشية : خوف •

 :فوائد احلديث
 .ىلع اتلخفيف واتليسري ىلع أمته يف ادلين -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .1

 .از اخلروج عن هديه قوال أو فعال أو تقريرا، وعدم جو-صىل اهلل عليه وسلم-وجوب االقتداء بانليب  .2

 .الغلو يف ادلين سبب يف العجز عن القيام باملرشوع .3

 .ترك املستحب من األعمال إذا انبىن ىلع تركه مصلحة رشعية .4

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار م. رشح 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
ه. صحيح 1418الطبعة األوىل -ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

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

   (4228) الرقم املوحد:

يَلََدُع  -صىل اهلل عليه وسلم-إِْن اَكَن رسوُل اهللِ 
ْن َيْعَمَل 

َ
ْن َيْعَمَل بِِه؛ َخْشَيَة أ

َ
الَعَمَل، وهو حُيِبر أ

 بِِه انلَّاُس َفُيْفَرَض َعلَْيِهمْ 
 

that the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, would 
give up a deed, even though he liked to 
perform it, for fear that people would 

follow him and perform it, and it would 
thus become obligatory for them 

 :احلديث .1490
قالت: ِإْن  -ريض اهلل عنها-عن أم املؤمنني اعئشة 

يَلََدُع الَعَمَل،  -صىل اهلل عليه وسلم-اَكَن رسوُل اهلِل 
ْن َيْعَمَل بِِه انلَّاُس وهو حُيِ 

َ
ْن َيْعَمَل بِِه؛ َخْشيََة أ

َ
بُّ أ

 .َفيُْفَرَض َعلَيِْهمْ 

** 

1490. Hadith: 

‘A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, would give up a deed, even 

though he liked to perform it, for fear that people would 

follow him and perform it, and it would thus become 

obligatory for them." 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

مل وهو اكن يرتك الع -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
حيب أن يفعله، ئلال يعمل به انلاس، فيكون سبًبا يف 

-فرضه عليهم، فتلحقهم بذلك مشقة عظيمة وهو 
 .يكره إحلاق املشقة بهم -عليه الصالة والسالم

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, would give up a deed, despite his love to perform 

it, lest people would do it as well, and therefore the 

deed would be made obligatory for them. The people 

would thus be put in a real hardship, and the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, did not 

like to put them into hardships. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم :اتلصنيف

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َشنَّة : قِربة •

 .من غري إناء وال كف َكَرْعنَا : تناونلا املاء بالفم •

 :فوائد احلديث
 .جواز رشب املاء من منبعه مبارشة .1

 .ال بأس برشب املاء ابلارد يف ايلوم احلار .2

 .وعدم مفارقته -صىل اهلل عليه وسلم-دوام مصاحبة أصحاب رسول اهلل  .3

 .جيوز للرجل أن يطلب السقيا من غريه من زائد حاجته بال إحلاق رضر هل .4

إِْن اكن ِعْنَدَك َماٌء بَاَت هذه الليلَة يف َشَنٍَّة وإاِلَّ 
  َكرَْعَنا

If you have any water that has remained 
this night in a skin (we would like it), 

otherwise we would drink directly (from a 
water source). 

 :احلديث .1491
نَّ رسوَل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

َ
أ

َدَخَل ىلع رجٍل ِمَن  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 
نَْصاِر، ومعه صاحٌب هل، فقال رسوُل اهللِ 

َ
صىل اهلل -األ

 اكن ِعنَْدَك َماٌء بَاَت هذه الليلَة يف إِنْ »: -عليه وسلم
 «.َشنَيٍة وإاِلَّ َكَرْعَنا

** 

1491. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of 

them, reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, entered upon a man 

of the Ansaar, accompanied by one of his Companions. 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "If you have any water that 

has remained this night in a skin (we would like it), 

otherwise we would drink directly (from a water 

source)". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -: دخل رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-قال جابر 
ىلع رجل من األنصار، يقال: إنه أبو  -اهلل عليه وسلم

، ومعه -ريض اهلل عنه-اهليثم بن اتليهان األنصاري 
، فسأهل -ريض اهلل عنه-صاحب هل وهو أبو بكر 

إن اكن عنده ماء بائت  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
يف قربة، واكن الوقت صائفا، واحلكمة من ذلك أن 
املاء ابلائت يكون باردا، وإال تناونلا املاء بالفم من 

 .غري إناء وال كف

** 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, entered the house of a man of the Ansaar. 

It is said that he was Abul-Haytham ibn at-Tayyihaan 

al-Ansaari. The Prophet was accompanied by his 

Companion, Abu Bakr, may Allah be pleased with him. 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, asked the Ansaari man if he had any water that 

had remained overnight in a water skin, and this was in 

summer. The wisdom behind that is that the water 

which remains overnight is cool. If he did not have such 

water, they would drink water directly with their mouths 

from a water source, without using a cup or their hand. 
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 املراجع:املصادر و

م. 2007 - ـه1428بريوت، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، الطبعة األوىل،  -ياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق ر
ة الرسالة، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب، بدون تاريخ. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسس

ه. صحيح 1418م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 1987 - ـه1407الطبعة: الرابعة عرش، 
 .ه1422ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 

   (4230) قم املوحد:الر
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < تواضعه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبو اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه راوي احلديث:

إِنَّ اهلَل َجَعلَِِن َعْبًدا َكِريًما، ولم جَيَْعلِِْن َجبَّاًرا 
 ,Verily, Allah has made me a noble slave  َعنِيًدا

not an obstinate tyrant. 

 :احلديث .1492
قال: اكن للنيبل  -ريض اهلل عنه-عن عبِد اهلِل بِن برُْسٍ 

اُء حيملها َقْصعَ  -صىل اهلل عليه وسلم- ٌة يقاُل هلا: الَغرَّ
يِتَ بتلك 

ُ
ىَح أ ْضَحْوا وَسَجُدوا الضُّ

َ
ْرَبَعُة رَِجاٍل؛ فلما أ

َ
أ

ا  -يعين َوقَْد ثُرَِد فيها-الَقْصَعِة  وا عليها، فلَمَّ فاتَلفُّ
فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-َكُثُوا َجثَا رسوُل اهلِل 

: ما هذه اجِللَْسُة؟ فقال رسوُل ا صىل اهلل -هلِل أعرايٌبي
ِإنَّ اهلَل َجَعليَِن َعبًْدا َكِريًما، ولم »: -عليه وسلم

صىل اهلل -، ثم قال رسوُل اهلِل «جَيَْعليِْن َجبَّاًرا َعِنيًدا
لُكُوا ِمْن َحَوايَلَْها، وَدُعوا ِذْرَوَتَها ُيبَارَْك »: -عليه وسلم

 «.ِفيَها

** 

1492. Hadith: 

`Abdullah ibn Busr, may Allah be pleased with him, 

reported: "The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, had a large bowl called Al-

Gharraa, which needed four men to carry it. One day, 

when they finished their Duha Prayer (forenoon 

optional prayer), that bowl was brought full of bread 

sopped in broth, and they sat down around it. When 

their number increased, the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, knelt down 

(sat on his knees, resting on his feet). A Bedouin said: 

'What sort of sitting is that?!' Thereupon, the Messenger 

of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: 'Verily, Allah has made me a noble slave, not an 

obstinate tyrant.' Then he said: 'Eat from the sides of 

the bowl and leave the center so that your food would 

be blessed"’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن للنيب صىل اهلل عليه وسلم واعء يؤلك فيه يقال هل 
الغراء حيملها أربعة رجال، فلما دخلوا يف وقت 
الضىح وصلوا صالة الضىح يجء بها وفُتَّ اخلزب 

ا كثوا وضاقت بهم فيها، فاستداروا حوهلا، فلم
احللقة قعد انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ركبتيه 
جالسا ىلع ظهور قدميه توسعة ىلع إخوانه، فقال 
أعرايب من احلارضين: ما هذه اجِللسة يا رسول اهلل! 
ملا فيها من اتلواضع، فقال صىل اهلل عليه وسلم: إن 
اهلل جعلين عبدا كريما بانلبوة والعلم، ولم جيعلين 
َجبَّاًرا عنيًدا، فلم يكن صىل اهلل عليه وسلم متكربا 
وال جائرا، ثم قال صىل اهلل عليه وسلم: لكوا من 
حوايلها ودعوا ذروتها يبارك فيها، فأمر انليب صىل 
اهلل عليه وسلم باألكل من جوانبها وترك أعالها 

 .وبني أن ذلك من أسباب الربكة يف الطعام

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, had a big bowl to serve food in called Al-Gharraa 

that four men used to carry. One day, when the 

Companions finished performing their Duha Prayer 

(forenoon voluntary prayer), Al-Gharraa was brought 

full of bread sopped in broth, and they sat down around 

it. When their number increased and the circle around 

the bowl became too narrow to accommodate 

everyone, the Messenger of Allah, may Allah's peace 

be upon him, sat down on his knees resting on his feet 

to make room for his brothers. A Bedouin said to him in 

amazement: "What is this way of sitting, O Messenger 

of Allah!" because of the humility it involved. 

Thereupon, the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "Verily, Allah has 

made me a noble slave through prophethood and 

knowledge, and He has not made me an obstinate 

tyrant." The Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, was, indeed, neither arrogant nor 

despotic.  Then he said to the Companions: "Eat from 

the sides of the bowl and leave its center," explaining 

that this is a reason to attain blessing in food. 
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  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن برُْسٍ األسليم  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قصعة : واعء يؤلك فيه •

اء : تأنيث األغر بم •  .عىن: األبيض األنورالَغرَّ

 .أضحوا : دخلوا يف الضىح، وهو قدر ربع انلهار •

 .وسجدوا الضىح : أي: صلوا صالة الضىح •

 .وثُرَِد فيها اللحم : أي: ُجعل فيها الثيد، وهو اخلزب املفتوت املبلل باملرق، واغبلا ما يكون بمرق اللحم ومعه •

 .جثا : قعد ىلع ركبتيه جالسا ىلع ظهور قدميه •

 .: أي: رشيفا بانلبوة والعلم كريما •

 .جبَّارا : من اتلجرب، وهو قهر الغري ىلع املراد •

 .َعِنيًدا : وهو اجلائر عن القصد ابلايغ اذلي يرد احلق مع العلم به •

 .حوايلها : جوانبها •

 دعوا : اتركوا •

 .ِذروتها : أعالها •

 .ُيبَارَك : من الربكة: ويه الزيادة وانلماء •

 :فوائد احلديث
 .صيص قصعة للطعامجواز خت .1

 .جواز إطالق وصف ىلع القصعة، أو تسميتها بما اشتهرت به .2

 .كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وتواضعه، وعنايته بأصحابه وجلسائه .3

 .جواز اجللوس مجاعة بعد الفجر النتظار صالة الضىح وصالتها فرادى .4

 .خدمة األصحاب وإاعنتهم ألخيهم ومحلهم حاجته هل .5

 .ع ىلع الطعام، واستحباب اجللسة املذكورة، وخاصة عند ضيق املجلس، وأنها من شأن الكراماستحباب االجتما .6

 .بيان استحباب مشاركة الكبري والقادة واألمراء وغريهم لعامة انلاس يف طعامهم ورشابهم، وعدم ختصيص أنفسهم بيشء زائد عن العامة .7

 .اتلنفري من الكرب والرتفع ىلع األخري ورد احلق .8

 .بالطعام من جوانب القصعة، واحلرص ىلع إبقاء ما فيه من الربكة واخلري وعدم إزاتلهابلدء  .9

 .مراقبة أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم هل، واستفسارهم عما لم يعقلوا أو جهلوا حكمته يلقتدوا به .10

 .الربكة تكون يف الوسط، ويه تؤثر يف الطعام لكه .11

 .تعليم انلاس كيفية األكل .12

 راجع:املاملصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
: مؤسسة الرسالة، نرش الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة. تاريخ بدون - العريب الكتاب دار نرش عالن، البن الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني ديلل

ه. سنن ابن ماجه، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط1987ه 1407الطبعة: الرابعة عرش، 
حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة  فيصل عيىس ابلايب احلليب.. سنن أيب داود، حتقيق: حممد -حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية 

ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة 1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3العرصية، بريوت. صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين، ط
 .ه1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1محد بن نارص العمار، ط

   (4946) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .: متفق عليه-ريض اهلل عنه-: رواه ابلخاري. حديث أنس -ريض اهلل عنه-يث أيب قتادة حد راوي احلديث:

نَس بن مالك  -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الطفل : أي: املولود •

 :فوائد احلديث
 .انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أصحابه، ومرااعة أحوال الكبار والصغار منهمشفقة  .1

 .حكمة الرسول صىل اهلل عليه وسلم فهو يضع األمور يف مواضعها .2

 اإلمام هو اذلي يقدر مقدار الصالة، وهل أن يتحول عن تقديره لعارض .3

 .ء للمسجد واملصلنيجواز إحضار الصغار إىل املسجد، وهذا إذا لم يكن إحضارهم مصدر إيذا .4

 جواز حضور النساء إىل املساجد يلصلني مع اجلماعة، وهذا ما لم خترج املرأة ىلع وجه ال جيوز، مثل أن خترج متعطرة أو متربجة .5

 املراجع:املصادر و

: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987 -ه 1407عرش، 

 .للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي
   (4249) الرقم املوحد:

قُ 
َ
َل فِيَها، إيِنِّ أَل َطوِّ

ُ
ن أ

َ
رِيُد أ

ُ
وُم إىل الصالةِ، وأ

ُز يِف َصاَليِت َكَراِهَيَة  ََتَوَّ
َ
يِبِّ فَأ ْسَمُع بَكاَء الصَّ

َ
فَأ

ه مِّ
ُ
ُشقَّ لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
 أ

 
Verily, I would stand up for prayer 

intending to prolong it, but I hear the 
crying of an infant, so I shorten my prayer 
lest I make it burdensome for his mother. 

 :احلديث .1493
 -ريض اهلل عنهما-عن أيب قتادة وأنس بن مالك 

َل فيها، »مرفواعً:  َطول
ُ
إين ألقوم إىل الصالة، وأريد أن أ

ُز يف صاليت كراهيَة أن  جَتَوَّ
َ
فأسمع بكاء الصيب فأ

ُشقَّ ىلع أمه
َ
 «.أ

** 

1493. Hadith: 

Abu Qataadah and Anas ibn Maalik, may Allah be 

pleased with both of them, reported that the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said: 

"Verily, I would stand up for (congregational) prayer 

intending to prolong it, but I hear the crying of an infant, 

so I shorten my prayer lest I make it burdensome for his 

mother". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يدخل يف صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
اجلماعة إماًما وهو يريد أن يطيل فيها، فإذا سمع 
بكاء الطفل خفف خمافة أن يشق اتلطويل ىلع أمه؛ 

 .النشغال قلبها بطفلها

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, would start leading a congregational prayer 

intending to make the prayer long. However, if he heard 

an infant crying, he would shorten the prayer so that it 

would not be hard on the infant's mothers, since her 

heart would be distracted by the crying of her child. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم. حديث اعئشة رواه مسلم ث:راوي احلدي

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

لصالة إذا قام أحدكم من الليل فَلَْيْفَتتِِح ا
  بركعتني َخِفيَفَتنْي 

When any of you gets up at night to 
perform the voluntary night prayer, let him 

start with two short Rak`ahs. 

 :احلديث .1494
صىل اهلل -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إذا قام أحدكم من الليل »قال:  -عليه وسلم
-وعن اعئشة «.  ة بركعتني َخِفيَفتَنْي فَلْيَْفتَِتِح الصال
صىل اهلل -، قالت: اكن رسول اهلل -ريض اهلل عنها

إذا قام من الليل افتتح صالته بركعتني  -عليه وسلم
 خفيفتني.

** 

1494. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "When any of you gets up at night to 

perform the voluntary night prayer, let him start with two 

short Rak`ahs." `A'ishah, may Allah be pleased with 

her, reported: "When the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, woke up 

during the night to offer voluntary night prayer, he would 

start with two short Rak`ahs”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

هذا احلديث: فيه بيان أن الُسنَّة يف صالة الليل أن 
ل ما شاء،  تُفتتح بركعتني َخِفيَفتني، ثم بعد ذلك ُيَطول

ريض اهلل -كما يه رواية أيب داود، عن أيب هريرة 
ليه: "ثم يلَُطول بعد ما شاء". وقد صح موقوفًا ع -عنه

كما يه رواية  -صىل اهلل عليه وسلم-ذلك من فعله 
مسلم. واحلكمة من افتتاح صالة الليل بركعتني 
َخِفيَفتَني تمرين انلفس وتهيئتها لالستمرار يف 
الصالة واملبادرة إىل َحلل ُعَقد الشيطان؛ ألن َحلَّ 

صالة؛ وأما ما جاء عنه الُعقد لكها ال يتم إال بإتمام ال
من افتتاحه صالة الليل  -صىل اهلل عليه وسلم-

بركعتني َخِفيَفتَني، مع كونه حمفوظاً وُمزَنَهاً عن ُعَقد 
الشيطان، فهذا من باب تعليم أمته وإرشادهم إىل ما 
حيفظهم من الشيطان. فصحت بذلك السنة القويلة 

تني والفعلية ىلع مرشوعية افتتاح صالة الليل بركع
 .خفيفتني

** 

This Hadith indicates that it is a Sunnah in performing 

voluntary night prayer to start it with two short Rak`ahs, 

after which one may lengthen it as he likes. This is 

highlighted in the narration of Abu Dawood on the 

authority of Abu Hurayrah, may Allah be pleased with 

him, in a Mawqoof Hadith that reads: "then he may 

lengthen it as he likes." This was authentically reported 

to be the practice of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, as per the narration of Muslim. 

The rationale behind opening the voluntary night prayer 

by two short Rak`ahs is to train the self and prepare it 

for continuing the prayer, and also to hasten in undoing 

the knots of the devil. That is because having the knots 

undone cannot be achieved except by completing the 

prayer. It was reported that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, used to start the 

voluntary night prayer by offering two short Rak`ahs, 

although he was protected against the knots of the devil 

and exalted above them. Yet, he did that to teach his 

followers and guide them to what protects them from 

the devil. So the authentic verbal and practical Sunnah 

indicates the permissibility of starting the voluntary 

night prayer by two short Rak`ahs. 
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 :فوائد احلديث
 ، وأقل أحوال األمر االستحباب. _ عليه وسلم صىل اهلل _استحباب افتتاح قيام الليل بركعتني خفيفتني؛ امتثاال ألمر انليب  .1

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د.  -ه. 1418ي، الطبعة األوىل، انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوز
صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد  -ه. 1407مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

 .ه1417ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 
   (3543) قم املوحد:الر
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إن الزماَن قَِد اْسَتَداَر َكَهْيئَتِِه يَْوَم َخلََق اهلُل 
ْرَض: السنُة اثنا َعَْشَ َشْهًرا، منها 

َ
َماَواِت واأل السَّ

أربعٌة ُحُرٌم: ثالٌث ُمَتَوايِلَاٌت: ُذو الَقْعَدةِ، وُذو 
ِة، واملحرُم، ورََجُب ُمَِضَ   احَلجَّ

 

Time has completed its cycle and has 
returned to its state when Allah created the 

heavens and the earth. A year consists of 
twelve months, of which four are sacred; 

three of them are consecutive: Thul-
Qa‘dah, Thul-Hajjah, Al-Muharram, and 

Rajab of Mudar. 

 :احلديث .1495
ِإنَّ الزماَن »مرفواعً:  -يض اهلل عنه-عن أيب بكرة 

رَْض: 
َ
َماَواِت واأل قَِد اْسَتَداَر َكَهيْئَِتِه يَْوَم َخلََق اهلُل السَّ

السنُة اثنا َعرَشَ َشْهًرا، منها أربعٌة ُحُرٌم: ثالٌث 
ِة، واملحرُم، ورََجُب  ُمتََوايِلَاٌت: ُذو الَقْعَدِة، وُذو احلَجَّ

يُّ َشْهٍر َهَذا؟ُمرَضَ اذلي بني مُجَاَدى 
َ
قلنا: « وَشْعَباَن، أ

يِه  ْعلَُم، فسكَت حىت ظننا أنه َسيَُسمل
َ
اهلُل ورسوهُلُ أ

ِة؟»بغري اسمه، قال:  لَيَْس َذا احلَجَّ
َ
قُلْنَا: بىََل. قال: « أ

يُّ بدََلٍ َهَذا؟»
َ
ْعلَُم، فسكَت حىت « فأ

َ
قلنا: اهلُل ورسوهُلُ أ

يِه بغري اسمه.  َة؟»قال: ظننا أنه ُسيََسمل لَيَْس ابَلدْلَ
َ
« أ

يُّ يَْوٍم َهَذا؟»قلنا: بىل. قال: 
َ
ْعلَُم، « فأ

َ
قُلْنَا: اهللُ ورسوهُلُ أ

فسكَت حىت َظنَنَيا أنه سيسميه بغري اسمه. قال: 
لَيَْس يَْوَم انلَّْحِر؟»

َ
فَإلنَّ ِدَماَءُكْم »قلنا: بىََل. قال: « أ

ْعَراَضُكْم َعلَيُْكمْ 
َ
ْمَوالَُكْم وأ

َ
َحَراٌم، َكُحْرَمِة  وأ

ُكْم َهَذا يِف َشْهِرُكْم َهَذا،  يَْوِمُكْم َهَذا يف بدََلِ
اَل َفاَل 

َ
ْعَماِلُكْم، أ

َ
لُُكْم َعْن أ

َ
وََستَلَْقوَن َربَُّكْم فَيَْسأ

اًرا يرَْضُِب َبْعُضُكم ِرَقاَب َبْعٍض،  تَرِْجُعوا َبْعِدي ُكفَّ
اِهُد الَغائَِب، فَ  اَل يِلُبَللِغ الشَّ

َ
ْن أ

َ
لََعلَّ َبْعَض َمْن َيبْلُُغُه أ

ْوََع هَلُ ِمْن َبْعِض َمْن َسِمَعهُ 
َ
اَل »، ُثمَّ قال: «يكوَن أ

َ
أ

اَل َهْل بَلَيْغُت؟
َ
اللَُّهمَّ »قلنا: نعم. قال: « َهْل بَلَيْغُت، أ

 «.اْشَهدْ 

** 

1495. Hadith: 

Abu Bakrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Time has completed its cycle, and has 

returned to its state when Allah created the heavens 

and the earth. The year consists of twelve months, of 

which four are sacred; three of them are consecutive: 

Thul-Qa‘dah, Thul-Hajjah, Al-Muharram, and Rajab of 

Mudar which comes between the months of Jumaada 

and Sha‘baan. Which month is this?" We said: "Allah 

and His Messenger know best."  He remained silent for 

some time until we thought he was going to name it by 

something other than its current name. He then said: 

"Is this not the month of Thul-Hajjah?" We said: 

"Indeed, it is." He then said: "Which city is this?" To 

which we said: "Allah and His Messenger know best." 

He then remained silent for some time until we thought 

he was going to name it by something other than its 

current name. He then said: "Is this not the Baldah 

(meaning Makkah)?" We said: "Indeed, it is." He then 

said: "What day is this?" We replied saying: "Allah and 

His Messenger know best." He then remained silent for 

some time until we thought he was going to name it by 

something other than its current name. He said: "Is this 

not the Day of Nahr (10th of Dhul-Hajjah)?" We said: 

"Indeed, it is." Thereupon he said: "Indeed, your blood, 

your property and your honor are inviolable to one 

another just as the inviolability of this day of yours, in 

this city of yours, in this month of yours. And you will 

soon meet your Lord, and He will ask you about your 

deeds. So, do not return to disbelief after my death, 

striking each other's necks. Let those who are present 

here convey my statements to those who are not 

present, for perhaps someone to whom my words are 

conveyed will understand them better than someone 

who listened to them." Then he said: "Behold! Have I 

delivered (the message) to you? Behold! Have I 

delivered (the message) to you?" We answered saying: 

"Indeed, you have." He said: "O Allah, bear witness to 

this"! 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

خطب انليب صىل اهلل عليه وسلم يوم انلحر، وذلك 
يف حجة الوداع، فأخرب أن الزمان صادف يف تلك 
السنة أن النيسء صار موافًقا ملا رشعه اهلل عزي وجلي 

قد غري وبدل يف اجلاهلية، يف األشهر احلرم؛ ألنه اكن 
حني اكنوا يفعلون النيسء فيحلون الشهر احلرام، 
وحيرمون الشهر احلالل، ولكن ملا بني عليه الصالة 
والسالم أن عدة الشهور اثنا عرش شهًرا يه: املحرم، 
وصفر، وربيع األول، وربيع اثلاين، ومجادى األوىل، 

ل، ومجادى اثلانية، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوا
وذو القعدة، وذو احلجة، هذه يه األشهر االثنا عرش 
شهًرا، اليت جعلها اهلل أشهًرا لعباده منذ خلق 
السموات واألرض. وبني عليه الصالة والسالم، أن 
هذه االثنا عرش شهًرا منها أربعة حرم ثالثة متوايلة 
وواحد منفرد، اثلالثة املتوايلة يه: ذو القعدة وذو 

علها اهلل تعاىل أشهرا حمرمة، حيرم احلجة واملحرم، ج
فيها القتال، وال يعتدي فيها أحد ىلع أحد، ألن هذه 
األشهر يه أشهر سري انلاس إىل حج بيت اهلل احلرام، 
فجعلها اهلل عزي وجلي حمرمة ئلال يقع القتال يف هذه 
األشهر وانلاس سائرون إىل بيت اهلل احلرام، وهذه من 

. ثم ق ال عليه الصالة والسالم: حكمة اهلل عزي وجلي
"ورجب مرض اذلي بني مجادى وشعبان" وهو الشهر 
الرابع، واكنوا يف اجلاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون 
شهر رجب للعمرة، واألشهر اثلالثة للحج، فصار هذا 
الشهر حمرًما حيرم فيه القتال، كما حيرم يف ذي 
 القعدة وذي احلجة واملحرم. ثم سأهلم انليب عليه

الصالة والسالم: أي شهر هذا؟ وأي بدل هذا؟ وأي 
يوم هذا؟ سأهلم عن ذلك من أجل استحضار هممهم، 
وانتباههم؛ ألن األمر أمٌر عظيٌم فسأهلم: "أي شهر 
هذا؟" قالوا: اهلل ورسوهل أعلم؛ فإنهم استبعدوا أن 
يسأل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن الشهر وهو 

ن أدبهم ريض اهلل معروف أنه ذو احلجة، ولكن م
عنهم أنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي احلجة؛ ألن األمر 
معلوم، بل من أدبهم أنهم قالوا: اهلل ورسوهل أعلم. ثم 
سكت ألجل أن اإلنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه 

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, delivered a sermon on the Day of Nahr (day of 

slaughtering sacrificial animals, 10th of Dhul-Hajjah), 

during the Farewell Hajj. He informed his Companions, 

may Allah be pleased with them, that at that point of 

time in the year, the Nasee’ (postponement of the 

sacred months people used to do in pre-Islamic Arabia) 

became in accordance with what Allah has legislated 

with regard to the sacred months. That is because the 

people of Jaahiliyyah (pre-Islamic times) had altered 

the order Allah had set for the sacred months. They 

would deem sacred months to be not sacred, and 

turned months that are not sacred to be sacred, in order 

to fight and oppress each other whenever they so 

willed. The Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, then explained that the year consists of 

twelve months, which are: Muharram, Safar, Rabee‘ al-

Awwal, Rabee‘ ath-Thaani, Jumaada al-Oola, Jumaada 

ath-Thaaniyah, Rajab, Sha‘baan, Ramadan, 

Shawwaal, Dhul-Qa‘dah, and Dhul-Hajjah. These are 

the twelve months of the year that Allah has made for 

His servants since the creation of the heavens and the 

earth.   The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, then explained that four of these 

months are sacred, and that three of these four months 

are consecutive and one is separate. The three 

consecutive months are: Dhul-Qa‘dah, Dhul-Hajjah, 

and Muharram. Allah has made these months sacred, 

meaning that fighting is not permissible in them, and no 

tribe is allowed to attack another in them. The reason 

for this is that these are the months in which people 

travel to Makkah to perform Hajj. It is part of Allah’s 

divine wisdom that He made these months sacred so 

that no fighting occurs during the months of Hajj.   The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, then said: "and Rajab of Mudar (tribe) that 

comes between Jumaada and Sha‘baan." This is the 

fourth of the sacred months, and the people before 

Islam would perform ‘Umrah exclusively in this month, 

and then perform Hajj during the other three sacred 

months. This month then became sacred as well, just 

as the other three were. The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, then asked 

them about what month they were in, what city they 

were in, and what day it was. He asked them this in 

order to alert them and evoke their attention, because 

what he was going to say next was very important. 

When he asked them what month they were in, they 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

307 
 

انلاس، فسكت انليب عليه الصالة والسالم، يقول 
أبو بكرة: حىت ظننا أنه سيسميه بغري اسمه، ثم قال: 

س ذا احلجة؟ " قالوا: بىل، ثم قال عليه الصالة ألي
والسالم: "أي بدل هذا؟" قالوا: اهلل ورسوهل أعلم، هم 
يعلمون أنه مكة، لكن ألدبهم واحرتامهم لرسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم لم يقولوا: هذا يشء معلوم 
يا رسول اهلل. كيف تسأل عنه؟ بل قالوا: اهلل ورسوهل 

نوا أنه سيسميه بغري اسمه، أعلم. ثم سكت حىت ظ
فقال: "أليس ابلدلة؟" وابلدلة اسم من أسماء مكة. 
قالوا: بىل. ثم قال: "أي يوم هذا؟" قالوا: اهلل ورسوهل 
أعلم، مثل ما قالوا يف األول، قال: "أليس يوم انلحر؟" 
قالوا: بىل يا رسول اهلل، وهم يعلمون أن مكة حرام، 

م انلحر حراٌم، يعين وأن شهر ذي احلجة حرام، وأن يو
لكها حرم حمرتمة. فقال عليه الصالة والسالم: "إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، 
كحرمة يومكم هذا، يف بدلكم هذا، يف شهركم 
هذا" فأكد عليه الصالة والسالم حتريم هذه اثلالثة: 
ادلماء واألموال واألعراض، فلكها حمرمة، وادلماء 

دونها، واألموال تشمل القليل تشمل انلفوس وما 
والكثري، واألعراض تشمل الزنا واللواط والقذف، 
وربما تشمل الغيبة والسب والشتم. فهذه األشياء 
اثلالثة حراٌم ىلع املسلم أن ينتهكها من أخيه 
املسلم. ثم قال: "أال ال ترجعوا بعدي كفاًرا يرضب 
بعضكم رقاب بعض". ألن املسلمني لو صاروا 

ضهم رقاب بعض صاروا كفاًرا؛ ألنه ال يرضب بع
يستحل دم املسلم إال الاكفر. ثم أمر عليه الصالة 
والسالم أن يبلغ الشاهد الغائب، يعين يبلغ من 
شهده وسمع خطبته بايق األمة، وأخرب عليه الصالة 
والسالم أنه ربما يكون مبلغ أوَع للحديث من 
سامع، وهذه الوصية من الرسول عليه الصالة 

لسالم، وصية ملن حرض يف ذلك ايلوم، ووصية ملن وا
سمع حديثه إىل يوم القيامة. ثم قال عليه الصالة 
والسالم: "أال هل بلغت؟ أال هل بلغت؟". يسأل 
الصحابة ريض اهلل عنهم. قالوا: نعم، أي: بلغت. فقال 

 ."عليه الصالة والسالم: "امهلل اشهد

said "Allah and His Messenger know best". They said 

this because they did not think the Prophet would ask a 

question with such a readily known answer, so they 

assumed he would say something they did not know. 

They therefore answered saying "Allah and His 

Messenger know best". This reply reflects their good 

manners.  He then remained silent, because people 

pay attention to the speaker when he pauses. Abu 

Bakrah said that his silence was so long that they 

thought he was going to give it a name other than its 

known name. He then said: "Is it not Dhul-Hajjah?" 

They answered: "Indeed, it is!" He then asked what city 

they were in. They answered saying that Allah and His 

Messenger knew best, even though they knew it was 

Makkah. However, out of respect to the Messenger of 

Allah, they gave this answer. They did not say to him 

that this was something already known, or say: "This is 

well known, O Messenger of Allah. Why are you asking 

us about it?" Rather, they answered politely and in a 

manner befitting the situation.  The Messenger of Allah 

then remained silent, to the point where they thought 

he would change the name of the city. He then said: "Is 

it not Al-Baldah?" Al-Baldah is one of the names of 

Makkah. They said: "Indeed, it is!" He then asked: 

"What day is this." They answered: "Allah and His 

Messenger know best," just as they did previously. He 

said: "Is it not the Day of Nahr?" They said: "Indeed, it 

is, O Messenger of Allah!" They said this knowing that 

it was the sacred month of Dhul-Hajjah, in the sacred 

city of Makkah, on the sacred Day of Nahr, meaning 

that they were all held as sacred.    He then said: "Verily, 

your blood, property and honor are sacred (inviolable) 

to you like the sacredness of this day of yours, in this 

city of yours, in this month of yours." He emphasized 

the sacredness of these three things: Blood, property 

and honor. These three are sacred in the sight of Allah. 

The word blood includes human life and what is 

subordinate to it (the human body), property includes 

both large and small amounts, and honor includes illicit 

sexual intercourse, sodomy and false accusations of 

immorality, and it may also include backbiting, insulting 

and cursing. These three things are unlawful for a 

Muslim to violate with regard to his Muslim brother. He 

then said: "Do not return to disbelief after my death, 

striking the necks of one another." If Muslims started to 

kill each other, they become disbelievers, because a 

Muslim does not deem the blood of another Muslim 

lawful; only a non-Muslim does this.  He then ordered 

those who witnessed his sermon to transmit it to those 

who were absent, and said that perhaps someone who 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < اتلاريخ < مناسبات دورية اتلصنيف:
  لعبادات < احلج والعمرة < أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدسالفقه وأصوهل < فقه ا

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو بكرة ُنَفيع بن احلارث اثلقيف  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
األعوام، والعام يف انقسامه إىل األشهر وإىل الوضع اذلي اختار اهلل وضعه  إن الزمان قد استدار : أي: إن الزمن اعد يف انقسامه إىل •

 .عليه.واالستدارة: الطواف حول اليشء والعودة إىل املوضع اذلي ابتدأ منه

 .كهيئته : اهليئة: الصورة والشلك واحلال اليت اكن عليها •

 .ُحُرم : أي: حمرمة حيرم فيها ابتداء القتال •

 .إىل قبيلة مرض؛ ألنها اكنت حتافظ ىلع حرمته أكث من سائر العرب رجب ُمرض : أضيف رجب •

 .ابلدلة : املراد بها مكة •

 .يوم انلحر : هو ايلوم العارش من ذي احلجة، ويسىم بذلك ألنه تذبح فيه األضايح وينحر اهلدي •

 .أوَع : أفهم ملعناه •

 .كحرمة : كعظم اذلنب يف هذا ايلوم •

 :فوائد احلديث
وهو اعدة جاهلية، اكنوا إذا احتاجوا إىل احلرب يف  -أي اتلأخري، واملراد تأخري حتريم شهر من الشهور املحرمة إىل شهر آخر-بطالن النيسء  .1

 .األشهر احلرم استحلوها وأخروها إىل األشهر اليت تليها، وأخروا ىلع ذلك احلج

 .عتداء عليهااتلأكيد ىلع حرمة ادلماء واألعراض واألموال واحلث ىلع صيانتها وعدم اال .2

 .وجوب تبليغ العلم ونقله بأمانة وصدق بعد فهمه وحفظه .3

 .اتلأكيد ىلع فهم ما يقال من اتلوجيه والعلم .4

 .انلاس متفاوتون يف مراتب الفهم، وذللك فقد يأيت من يكون أفهم وأفقه ممن تقدمه .5

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن 1987ه 1407طبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، ال
ه. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق 1415، نرش: دار ابن اجلوزي، 1ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، ط1426للنرش، الرياض، الطبعة: 

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

   (10104) الرقم املوحد:

is informed of the content of the sermon will have better 

understanding of it than the one who listened to it. This 

was an order to the Companions who attended the 

sermon, as well as to all those who hear this Hadith until 

the Day of Judgment.  The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, then said: 

"Behold, have I  delivered the message? Have I 

delivered the message?"  He was asking his 

Companions that question and they answered: 

"Indeed, you have." He then said: "O Allah, bear 

witness to this!" 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

إن اهلل زوى يل األرض، فرأيت مشارقها 
ومغاربها، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل 

 األبيضمنها، وأعطيت الكْْنين األمحر و
 

Allah brought the corners of the earth 
together for me, so I have seen its eastern 

and western parts. The dominion of my 
Ummah will definitely reach as far as what 

was brought together for me (all parts of 
the world). I have been granted the two 

treasures, the red and the white. 

 :احلديث .1496
صىل اهلل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ثوبان 

قال: "إن اهلل َزَوى يل األرض، فرأيت  -عليه وسلم
مشارقها ومغاربها، وإن أميت سيبلغ ملُكها ما ُزوَِي 
يل منها. وأعطيت الكزْنين األمحر واألبيض. وإين 

كها بَسنٍَة بعامٍة، وأن ال سألت ريب ألميت أن ال يهل
يَُسللَط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيَْستَِبيَح 
َبيَْضتَُهْم؛ وإن ريب قال: يا حممد، إذا قضيُت قضاًء فإنه 
، وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة  ال يَُردُّ
َسللَط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 

ُ
اعمة، وأن ال أ

و اجتمع عليهم َمْن بأقطارها، فيَْستَِبيَح َبيَْضتَُهْم ول
حىت يكون بعُضهم ُيْهِلُك بعًضا ويَْسيِب بعُضهم 
بعًضا". ورواه الربقاين يف صحيحه، وزاد: "وإنما أخاف 
ىلع أميت األئمَة املضلني، وإذا وقع عليهم السيف لم 
يرفع إىل يوم القيامة. وال تقوم الساعة حىت يلحق يح 

فِئاٌم من أميت من أميت باملرشكني، وحىت تعبد 
األوثان. وإنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون؛ لكهم 
يزعم أنه نيب، وأنا خاتم انلبيني ال نيب بعدي. وال 
تزال طائفة من أميت ىلع احلق منصورة ال يرضهم من 

 خذهلم حىت يأيت أمر اهلل تبارك وتعاىل".

** 

1496. Hadith: 

Thawban, may Allah be pleased with him, reported: 

“Allah's Messenger, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: ‘Allah brought the corners of the 

earth together for me, so I saw its eastern and western 

parts. The dominion of my Ummah will definitely reach 

as far as what was brought together for me (all parts of 

the world). I have been granted the two treasures, the 

red and the white. I asked my Lord not to destroy my 

Ummah due to a common drought nor to afflict them 

with an enemy from other than themselves who would 

annihilate them. My Lord said: “O Muhammad, when I 

pass a decree, it is not retracted. I have granted that I 

will not destroy your Ummah by a common drought. Nor 

will I release against them an enemy from other than 

themselves, who will annihilate them, - even if the 

people from the surrounding regions join forces against 

them - until they themselves kill and capture each 

other.”’”  Al-Burqaani narrated this Hadith in his Sahih 

with this addition: "I only fear for my Ummah the 

misguiding leaders. If the sword falls upon them, it will 

not be lifted until the Day of Resurrection. The Hour will 

not come until a community from my Ummah join the 

polytheists and until large groups from my Ummah 

worship idols. There will be in my Ummah thirty 

imposters, each of them claiming to be a prophet. I am 

the seal of the prophets; there will be no prophet after 

me. A group from my Ummah will continue to uphold 

the truth and be victorious, regardless of those who let 

them down (did not support them), until the command 

of Allah, the Blessed and Most High, comes''. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

هذا حديٌث جليٌل يشتمل ىلع أمور مهمة وأخبار 
ُ َعلَيِْه -صادقة، َيرب فيها الصادق املصدوق  َصىلَّ اّللَّ

أن اهلل سبحانه مجع هل األرض حىت أبرص ما  -وََسلَّمَ 
كه أمته من أقىص املشارق واملغارب، وهذا خرٌب تمل

وُجد خمربه، فقد اتسع ملك أمته حىت بلغ من أقىص 

** 

This great Hadith addresses important themes and 

facts. The Prophet says that Allah brought the corners 

of the earth together for him, so he could see the 

kingdom of his Ummah from east to west. This is a true 

historical fact; Muslims did expand from the Far West 

to the Far East. The Prophet also said that he was given 

two treasures. This too is a true historical fact, because 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .وأمحد الرواية األوىل: رواها مسلم. الرواية اثلانية: رواها أبو داود وابن ماجه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .زوى يل األرض : طواها وجعلها جمموعة كهيئة كفي يف مرآٍة ينظره، فأبرص ما تملكه أمته من أقىص مشارق األرض ومغاربها •

 .الفرس وكزن قيرَص وهو ملُك الروم الكزنين : كزُن كرسى وهو ملُك  •

 .األمحر : عبارٌة عن كزن قيرص، ألن الغالب عندهم اكن اذلهب •

 .واألبيض : عبارٌة عن كزن ِكرسى، ألن الغالب عندهم اكن اجلوهر والفضة •

 .بسنة : السنة: اجلْدب •

ة : صفٌة لسنٍة ُروي بابلاء وحبذفها  •  .أي: جدٌب اعمي يكون به اهلالك العام-بعامي

 .من سوى أنفسهم : أي: من غريهم من الكفار •

عطي الكزنين 
ُ
املغرب إىل أقىص املرشق، وأخرب أنه أ

فوقع كما أخرب، فقد حازت أمته مليك كرسى وقيرص 
بما فيهما من اذلهب والفضة واجلوهر، وأخرب أنه 

دٍب اعمي وال يسلط سأل ربه ألمته أن ال يهلكهم ِب
عليهم عدواً من الكفار يستويل ىلع بالدهم 
ويستأصل مجاعتهم، وأن اهلل أعطاه املسألة األوىل، 
وأعطاه املسألة اثلانية ما دامت األمة متجنبة 
لالختالف واتلفرق واتلناحر فيما بينها، فإذا وُجد 
ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار، وقد وقع كما 

ُ َعلَيِْه -رقت األمة.  وختويف أخرب حينما تف َصىلَّ اّللَّ
ىلع أمته خطر األمراء والعلماء الضالني  -وََسلَّمَ 

املضلني؛ ألن انلاس يقتدون بهم يف ضالهلم. وأخرب 
أنها إذا وقعت الفتنة والقتال يف األمة فإن ذلك 
يستمر فيها إىل يوم القيامة وقد وقع كما أخرب، فمنذ 

ثمان ريض اهلل عنه ويه حدثِت الفتنة بمقتل ع
مستمرة إىل ايلوم.  وأخرب أن بعض أمته يلحقون 
بأهل الرشك يف ادلار وادليانة. وأن مجااعٍت من األمة 
ينتقلون إىل الرشك وقد وقع كما أخرب، فُعبدت 
القبور واألشجار واألحجار.  وأخرب عن ظهور 

عني للنبوة  وأن لك من اداعها فهو اكذب؛ ألنها -املدي
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -ببعثته  انتهت َصىلَّ -. وبرشي -َصىلَّ اّللَّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ببقاء طائفة من أمته ىلع اإلسالم  -اّللَّ
رغَم وقوع هذه الكوارث والويالت، وأن هذه الطائفة 

 .مع قِليتها ال تترضر بكيد أعدائها وخمالفيها

Muslims conquered Kisra and Qaysar and obtained 

their gold and silver. The Prophet asked Allah not to 

destroy Muslims by a common drought nor to afflict 

them with an enemy from the unbelievers who would 

control their lands and eradicate their populations. Allah 

fulfilled the first and second requests, on condition that 

the Muslims avoid internal disputes. If they diverge and 

fight among themselves, an enemy from the 

disbelievers will take control over them. This actually 

happened when the Muslims divided.  The Prophet 

feared that Muslims would be inflicted with misguiding 

leaders and scholars, who would lead people astray 

and further said that if a civil war takes place between 

Muslims, it will persist until the Day of Resurrection. 

This has indeed taken place. A civil war started when 

‘Uthman was killed, and it is still going on. The Prophet 

also said that some Muslims will join the lands and 

religions of the polytheists, and that groups of Muslims 

will leave the fold of Islam. This happened when some 

Muslims worshipped tombs, trees, and stones.  In 

addition, the Prophet spoke of pseudo-prophets who 

will emerge, even though prophecy ended with him. He 

finally gave glad tidings of a group of Muslims who will 

uphold Islam, despite these crises and tribulations. This 

group despite being a minority, will not be frustrated by 

the schemes of its enemies and opponents. 
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 .بيضتهم : قيل ساحتهم وما حازوه من ابلالد، وقيل معظمهم ومجاعتهم •

 .حىت يكون بعضهم يهلك بعضاً : أي: حىت يوجد ذلك منهم، فعند ذلك يسللط عليهم عدوَّهم من الكفار •

 .م انلاساألئمة املضلني : أي: األمراء والعلماء والعباد اذلين يقتدي به •

 .وإذا وقع عليهم السيف : أي: وقعت الفتنة والقتال بينهم •

 .لم يُرفع إىل يوم القيامة : أي: تبَق الفتنة والقتال بينهم •

 .يلحق يحٌّ من أميت : اليح واحد األحياء ويه القبائل •

 .باملرشكني : أي: يزنلون معهم يف ديارهم •

 .فئاٌم : أي: مجااعت •

 .بينيخاتم انلبيني : أي: آخر انل •

 .حىت يأيت أمر اهلل : الظاهر أن املراد به: الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني •

س، وال يقال إال هلل •  .تبارك : كُمل وتعاظم وتقدَّ

 :فوائد احلديث
 .وقوع الرشك يف هذه األمة والرد ىلع من نىف ذلك .1

ُ َعلَيِْه وََسلََّم حيث أخرب .2  .بأخبار وقع مضمونها كما أخرب علٌم من أعالم نبوته َصىلَّ اّللَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم بأمته حيث سأل ربه هلا ما فيه خريها وأعظُمه اتلوحيد، وختويف عليها ما يرضها وأعظمُ  .3  .ه الرشككمال شفقته َصىلَّ اّللَّ

 .حتذير األمة من االختالف وداعة الضالل .4

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  .5  .ختم انلبوة به َصىلَّ اّللَّ

 .رة بأن احلق ال يزول باللكية وببقاء طائفة عليه ال يرضها من خذهلا وال من خالفهاالبشا .6

 .بيان معجزة للنيب صىل اهلل عليه وسلم .7

 .إباحة الغنائم للمسلمني .8

 .حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته .9

 .أن سبب هالك هذه األمة هو الزناع فيما بينهم .10

 .منهمبيان خطر األئمة املضلني واتلحذير  .11

 .تكذيب لك من يديع انلبوة بعد انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم .12

 .حممد صىل اهلل عليه وسلم هو خاتم انلبيني .13

 .استمرار احلق يف هذه األمة حىت يأيت أمر اهلل تعاىل .14

 .إثبات صفة القول هلل تعاىل .15

 .ن فيها ىلع دينهحتريم اإلقامة بني ظهراين املرشكني ملن اكن مستطيًعا لذلهاب بلالد أخرى يأم .16

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
 .بريوت –، نرش: دار إحياء الرتاث العريب م. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق2003ه/1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

   (3337) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رفقه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  - عنهريض اهلل-شداد بن أوس  اتلخريج:
 .األربعني انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كتب : أوجب •

 ."ىلع لك يشء : "ىلع" هنا بمعىن "يف" أو "إىل •

 .فإذا قتلتم : قصاًصا أو حًدا •

 .فأحسنوا الِقتلة : بأن ختتاروا أسهل الطرق وأخفها وأرسعها زهوقا، القتلة بكرس القاف •

 .بلهائموإذا ذحبتم : ما حيل ذحبه من ا •

حبة : بأن ترفقوا بابلهيمة وبإحداد اآللة، وتوجيهها القبلة والتسمية، ونية اتلقرب بذحبها إىل اهلل •  .فأحسنوا اذلل

 .ويلُِحدَّ : بضم ايلاء، من حد السكني، وبفتحها من حد •

إن اهلل كتب اإلحساَن لَع ك يشء، فإذا قتلتم 
فأحِسنوا الِقتلَة وإذا ذِبتم فأحِسنوا اذلِِّبة، 

 ويلحد أحُدكم َشْفَرتَه ولرُْيِْح ذبيحَتهُ 
 

Verily, Allah has enjoined kindness in all 
things; so when you kill, kill well; and when 

you slaughter, slaughter well. Let one of 
you sharpen his blade and spare suffering 

to the animal he slaughters. 

 :احلديث .1497
إن اهلل » مرفواًع: -ريض اهلل عنه-عن شداد بن أوس 

كتب اإلحساَن ىلع لك يشء، فإذا قتلتم فأحِسنوا 
حبة، ويلحد أحُدكم  الِقتلةَ  وإذا ذحبتم فأحِسنوا اذلل

ْح ذبيحتَهُ   «.َشْفَرتَه ولرُْيِ

** 

1497. Hadith: 

Shaddaad ibn ‘Aws, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Verily, Allah has enjoined 

kindness upon all things; so when you kill, kill well; and 

when you slaughter, slaughter well. Let one of you 

sharpen his blade and spare suffering to the animal he 

slaughters". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

املسلم مطالب بإحسان نيته ورسيرته، ومطالب 
بإحسان طاعته وعبادته، ومطالب بإحسان عمله 
وصنعته، ومطالب باإلحسان إىل انلاس واحليوان؛ بل 
وإىل اجلماد أيضا. وال شك أن ذابح احليوان سيؤمله 
باذلبح، وال بد من ذحبه لالنتفاع به، إذا فاملقصود من 

والشفقة والرفق يف  ذلك هو تربية الرمحة والرأفة
نفس املؤمن حىت ال يغفل عن تلك املعاين ولو اكن 
ذاحبا أو قاتال حبق، وهو تنبيه ىلع أن اإلحسان إذا 
طلب يف القتل واذلبح فطلبه يف غريه من األعمال 
آكد وأشد، ومن اإلحسان حتديد السكني وإراحة 

 .احليوان

** 

A Muslim is required to make his intention good and 

have a clear conscience. He is also required to improve 

his worship and obedience; perfect his work and craft; 

and act kindly with people, animals, and even 

inanimate beings.  The slaughter of an animal surely 

causes pain to it. However, its slaughter is necessary 

for the benefit of human beings. Hence, the Hadith aims 

to instill mercy, compassion, and kindness into the soul 

of the believer so that he will not be heedless of these 

meanings even if he has a right to slaughter or kill. The 

Hadith also draws our attention to the fact that if 

kindness is required in killing and slaughtering, it is all 

the more required it in all other acts.  Part of kindness 

is to sharpen the knife and reduce the pain of the 

animal. 
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 .الشفرة : السكينة العريضة •

ْح : بإحداد السكني وتعجيل إمرارها وغري ذلك •  .لرُِيِ

 .ذبيحته : مذبوحته •

 :فوائد احلديث
لقدر األمر باإلحسان وهو يف لك يشء حبسبه. فاإلحسان يف اإلتيان بالواجبات الظاهرة وابلاطنة: اإلتيان بها ىلع وجه كمال واجباتها، فهذا ا .1

عنها وترك ظاهرها وباطنها، وهذا  من اإلحسان فيها واجب، وأما اإلحسان بإكمال مستحباتها فمستحب. واإلحسان يف ترك املحرمات: االنتهاء
: القدر منه واجب، واإلحسان يف الصرب ىلع املقدورات، الصرب عليها من غري تسخط، وال جزع.  واإلحسان الواجب يف معاملة اخللق ومعارشتهم

وعة.  واإلحسان يف قتل ما جيوز قتله من القيام بما أوجب اهلل من حقوقهم.  واإلحسان الواجب يف والية اخللق: القيام فيهم بواجبات الوالية املرش
 .ادلواب: إزهاق نفسه ىلع أرسع الوجوه وأسهلها وأرجاها، من غري زيادة يف اتلعذيب، فإنه إيالم ال حاجة إيله

 .رأفة اهلل عزي وجل بالعباد، وأنه كتب اإلحسان ىلع لك يشء .2

 .تََب اإلِْحَساَن" وكتابة اهلل تعاىل نواعن: كتابة قدرية، وكتابة رشعيةهل األمر وإيله احلكم، لقوهل: "إِنَّ اهلَل كَ  -عزي وجل-اهلل  .3

 ."اإلحسان شامل يف لك يشء، لك يشء يمكن فيه اإلحسان لقوهل: "إِنَّ اهلل َكتََب اإلِحَساَن ىلَعَ لِكل يَشء .4

 .هل: إَِذا َقتَلتُْم.. إَِذا َذحَبْتُمْ برضب األمثال؛ ألن األمثلة تقريب املعاين يف قو -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .5

 .وجوب إحسان الِقتلة؛ ألن هذا وصف للهيئة ال للفعل .6

 .إحسان اذلحبة، بأن نذحبها ىلع الوجه املرشوع .7

 .حتريم تعذيب احليوان اكختاذه غرضاً وجتويعه وحبسه بال طعام وال رشاب .8

 .وان والرفق باحليوانكمال هذه الرشيعة واشتماهلا ىلع لك خري، ومن ذلك رمحة احلي .9

 املراجع:املصادر و

ه. رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 
 ـه1424بن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، عثيمني، دار الثيا للنرش. فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ا

ودراية، م. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. األربعون انلووية وتتمتها رواية 2003 -
ربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. اجلامع يف رشوح األ

 .بريوت –ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4319) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < تواضعه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .(2071رقم 2/628(، ولفظه من عند احلميدي، انظر: اجلمع بني الصحيحني )6071رقم 8/20رواه ابلخاري يف صحيحه ) راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األمة : املرأة اململوكة خالف احلرة •

 :فوائد احلديث
 .احتاجه من ولك ألمةوا املرأة مع بوقوفه -وسلم عليه اهلل صىل–شدة تواضعه  .1

 .بذل العون للك حمتاج، وقضاء حاجات انلاس، قرب ماكنه أو بعد .2

 .للناس وقربه منهم، حىت يأخذ لك أحٍد ما يريد، وُيقتدى به يف لك يشء -لموس عليه اهلل صىل–بروز انليب  .3

 .عدم كرس نفس الصغري أو نهر السائل والفقري، واالستجابة لطلبه ما لم يكن إثماً  .4

-إن اكنت األمة من إماء املدينة تلأخذ بيد انليب
  َفَتْنَطلُِق بِِه حيُث َشاءْت  -صىل اهلل عليه وسلم

A slave girl of Madinah would take hold of 
the hand of the Prophet, may Allah's peace 
and blessings be upon him, and take him 

wherever she wished. 

 :احلديث .1498
َمُة من  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

َ
قال: إْن اكنَْت األ

 -صىل اهلل عليه وسلم-إَماِء املدينِة تَلأُخُذ بيِد انليبل 
 َفتَنَْطِلُق بِِه حيُث َشاءْت.

** 

1498. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "A 

slave girl of Madinah would take hold of the hand of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

and take him wherever she wished". 

 .حصحي  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -عليه الصالة والسالم-يف احلديث تواضع الرسول 
وهو أرشف اخللق، حيث اكنت األمة اململوكة من 
إماء املدينة تأيت إيله، وتأخذ بيده، وتذهب به حيث 
شاءت يلعينها يف حاجتها، هذا وهو أرشف اخللق، 

ال يقول أين تذهبني يب، أو يقول: اذهيب إىل غريي، و
بل اكن يذهب معها ويقيض حاجتها، لكن مع هذا 

-بذلك إال عزاً ورفعة  -عز وجل-ما زاده اهلل 
. تنبيه: ليس املقصود -صلوات اهلل وسالمه عليه

 عليه اهلل صىل–بأخذ ايلد أن تكون مست يده 
 األخذ نم واملقصود: احلافظ قال األمة، يد -وسلم
 ىلع اشتمل وقد واالنقياد، الرفق وهو الزمه بايلد
 الرجل، دون املرأة ذلكره اتلواضع يف املبالغة من أنواع

 أمة أي اإلماء بلفظ عمم وحيث احلرة، دون واألمة
 .اكنت

** 

This Hadith highlights the extreme humbleness of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

though he is the best of creation. Any slave girl from 

Madinah who sought his help would go to him, take his 

hand, and take him wherever she wished so he could 

help her with what she needed. This would happen 

even though he was the best of mankind. He would not 

ask her: "Where are you taking me?" or say: "Go to 

someone else," instead, he would go with her and help 

her with her need. Nevertheless, Allah raised him 

through this in status and honor. Note: The intended 

meaning in this Hadith is not that the slave girl actually 

touched the hand of the Prophet in the physical sense. 

Al-Haafiz said: “’Taking his hand’ is intended to mean 

that he accompanied her with gentleness and 

willingness.” This Hadith reflects the Prophet's 

humbleness on several levels, as it mentioned that it 

was a female who took his hand, not a male, and it was 

a slave, not a free woman, and it used the indefinite 

article to indicate that this could happen with any slave 

girl, whoever she was. 
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 .انلاس حاجات قضاء ىلع -وسلم عليه اهلل صىل– حرصه .5

 املراجع:املصادر و

د. يلع بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي، حتقيق 
دمشق، الطبعة األوىل، -م أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريابلواب، دار ابن حزم. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلما

 أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428
 للحافظ ابلخاري؛ صحيح برشح ابلاري فتح. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل

الرياض، الطبعة -. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليابريوت-املعرفة دار العسقالين، حجر بن يلع بن أمحد
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالةه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني1430األوىل، 

   (5655) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :ىن اإلمجايلاملع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العرشة بني الزوجني

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < عدهل صىل اهلل عليه وسلم

 .واه مسلمر راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إنه ليس بك : أي ال يتعلق بك, وال يقع بك •

ْهِلك : يعين باألهل هنا انليب  •
َ
 .؛ ألن لك واحد من الزوجني أهل لصاحبه-صىل اهلل عليه وسلم-أ

 .ف، أي: ليس بك يشء من هذا عندي، وهذا تمهيد للعذر من االقتصار ىلع اتلثليث هلاَهَوان : اهلوان: احلقارة واذلل والضع •

 .سبَّعُت لَك : من التسبيع، أي: إن شئت بت عندك سبع يلاٍل، فأمكثها عندك، ثم أسبع لنسايئ •

 :فوائد احلديث
دُل ما أمكنه، وأما ما ليس يف طوقه، فال حرج أن العدل بني الزوجات واجب، وامليل إىل إحداهن دون األخرى ظلم؛ فيجب ىلع الرجل الع .1

 .عليه فيه

إنه ليس بك لَع أهلِِك هواٌن، إن شئِت َسبَّعُت 
  لك، وإن سبعت لِك، سبعت لنسايئ

Indeed, you are not inferior in the sight of 
your family. If you wish, I can stay seven 
(nights) with you, but if I stay seven with 
you, I will also stay seven with my (other) 

wives. 

 :احلديث .1499
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن أمَّ َسلََمة 

ا تزوَّجها أقام عندها ثالثا، وقال:  -اهلل عليه وسلم لمَّ
ْهِلِك َهَوانٌ »

َ
، إْن شئِْت َسبَّْعُت لِك، إنه ليس بِِك ىلع أ

 «.وإْن َسبَّْعُت لِك، َسبَّْعُت ِلنِسايئ

** 

1499. Hadith: 

Umm Salamah, may Allah be pleased with her, 

reported that when the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, married her, he 

stayed three nights with her and said: "Indeed, you are 

not inferior in the sight of your family. If you wish, I can 

stay seven (nights) with you, but if I stay seven with you, 

I will also stay seven with my (other) wives". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-تذكر أم سلمة 
ها, بني أن يقيم عندها  -عليه وسلم ملا تزوجها خريَّ

سبع يلال، ثم يقيم عند لك واحدة من نسائه كذلك، 
وإن شاءت اكتفت باثلالث، ودار ىلع نسائه لك 

-هلا واحدة يف يللتها فقط, وقبل أن َيريها قال 
: )إنه ليس -تمهيدا للعذر من االقتصار ىلع اتلثليث

بك ىلع أهلك هوان( أي ليس بك يشء من احلقارة 
وانلقص عندي، بل أنت عندي عزيزة اغيلة, فإذا 
قسمت بعد اثلالث فليس هذا نلقص فيك, ولكن 

 .ألن هذا هو احلق

** 

Umm Salamah, may Allah be pleased with her, 

mentioned that when the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, married her, he gave her 

two options to choose from. He would either stay seven 

nights with her and then stay the same number of nights 

with each of his other wives, or he would stay only three 

nights with her and then give each of his wives their 

normal nightly turns. Before giving her the choice, the 

Prophet preambled his excuse for the three-night 

option by informing Umm Salamah that she was dear 

to him, and that in no way was she inferior in his sight; 

so the three-night option was not because she had any 

deficiency, but because it was the right thing to do. 
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أن الزوج َيري الزوجة اجلديدة اثليب بعد اثلالث، فإن شاءت أقام عندها سبعا، ثم أقام عند لك واحدة من نسائه سبعا، وإن شاءت اكتفت  .2
 .باثلالث، ودار ىلع نسائه لك واحدة يف يللتها فقط

ة أكث من يللة عند أول دخول الزوج بها: من احلفاوة بها، وإلكرام مقدمها، وإيناسها، يف املسكن اجلديد، إباحة اإلقامة عند العروس اجلديد .3
 .وإشعارها بالرغبة فيها

 .اتلنبيه ىلع العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته، وإيناس وحدته، ومباسطته يف الالكم .4

 .حسن مالطفة الزوجة بالالكم اللني .5

 .فعله اإلنسان، أو يقوهل لصاحبه، مما َيىش أن يتوهم منه نفرة منه، أو عدم رغبة فيهاتلمهيد واتلوطئة ملا سي .6

 .استحباب الرصاحة مع من تعامله، فتخربه بما هل من احلق، وما عليه؛ يلكون ىلع بصرية، ويعلم أن ما قلت هل هو حقه، وما قسم اهلل هل .7

 .بني عذره, وأن مراده تطبيق األمر الواجبالواجب ىلع اإلنسان أال حيايب أحًدا يف الواجب, ولكن ي .8

 املراجع:املصادر و

 عبد بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
مة الطصال بن الرمحن م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423بعة: اخلاِمَسة، ح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكري

م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد  2006 ـه 1427تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إرس

ُ
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1اء بنت عرفة، طالعثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـه بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش  1431 ـهـ  1427عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
 .م 2014 - ـه 1435العربية السعودية.الطبعة: األوىل، اململكة  -واتلوزيع، الرياض 

   (58127) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -اهلل عنه ريض-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِشيَب : أي: ُخِلَط  •

 :فوائد احلديث
 .تقديم األيمن يف الرشب وإن اكن األيرس أفضل منه .1

 .حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اتليامن يف لك أمره وشأنه .2

نَّ رسوَل اهللِ 
َ
يِتَ بِلَََبٍ  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ُ
أ

، وعن يََسارِه  ْعَرايِبٌّ
َ
قد ِشيَب بماٍء، وعن يمينِه أ

ْعَطى  -ريض اهلل عنه-أبو بكٍر 
َ
فََْشَِب، ثم أ

 
َ
، وقال: األ ْعَرايِبَّ

َ
ْيَمنَ األ

َ
 ْيَمَن فَاأل

 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, was brought 
milk mixed with water. A Bedouin was 

sitting on his right and Abu Bakr, may Allah 
be pleased with him, was sitting on his left. 
He drank then gave it to the Bedouin and 

said: "The one on the right (first) then 
again the one on the right". 

 :احلديث .1500
نَّ رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
-أ

يِتَ بِلنََبٍ قد ِشيَب بماٍء، وعن  -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
أ

، وعن يََسارِه أبو بكٍر  ْعَرايِبٌّ
َ
 -ريض اهلل عنه-يمينِه أ

، وقال:  ْعَرايِبَّ
َ
ْعَطى األ

َ
رَشَِب، ثم أ

ْيَمنَ »فَ
َ
ْيَمَن فَاأل

َ
 «.األ

** 

1500. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, was brought milk mixed 

with water. A Bedouin was sitting on his right and Abu 

Bakr, may Allah be pleased with him, was sitting on his 

left. He drank then gave it to the Bedouin and said: 'The 

one on the right (first) then again the one on the right '.

" 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يِت انليب 
ُ
بلنب قد ُخِلَط باملاء،  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

وىلع يمينه رجل من األعراب وىلع يساره أبو بكر، 
ثم أعطى  -صىل اهلل عليه وسلم-فرشب انليب 

األعرايب، فأخذ اإلناء ورشب، وأبو بكر أفضل من 
له انليب  -صىل اهلل عليه وسلم- األعرايب؛ لكن فضَّ

عليه ألنه عن يمينه، وقال: األيمن فاأليمن، أي: 
 .قدموا وأعطوا األيمن فاأليمن

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, was brought milk mixed with water. On his right 

side there was a Bedouin and on his left side there was 

Abu Bakr. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, drank from the milk then gave 

it to the Bedouin, who took it and drank. Although Abu 

Bakr has more merit than the Bedouin, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, gave the 

Bedouin preference over him because he was on his 

right, then he said: "The one on the right then again the 

one on the right," meaning, start with the one on your 

right side then again the one on his right side and so 

on. 
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 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. 1407ريوت، الطبعة اثلاثلة، صحيح ابلخاري، دار ابن كثري، ايلمامة، ب
ه. بهجة انلاظرين 1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 

ه. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني, دار مدار الوطن للنرش، الرياض, 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1م اهلاليل، طرشح رياض الصاحلني، لسلي
 .م2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل،  -ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 1426الطبعة، 

   (4221) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه مسلم بروايتيه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .عمامة : ما يُلف ىلع الرأس •

نَّ رسوَل اهللِ 
َ
َدَخَل يوَم  -صىل اهلل عليه وسلم- أ

َة وعليه ِعَماَمٌة َسْوَداءُ    َفْتِح َمَكَّ
On the day of the Conquest of Makkah, the 
Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, entered (Makkah) 

while wearing a black turban. 

 :احلديث .1501
نَّ رسوَل اهلِل -اهلل عنه ريض-عن جابٍر 

َ
صىل اهلل -: أ

َة وعليه ِعَماَمٌة  -عليه وسلم َدَخَل يوَم َفتِْح َمَكي
ريض اهلل -َسوَْداُء. عن أيب سعيٍد عمرو بِن ُحَرْيٍث 

ْنُظُر إىل رسوِل اهلِل  -عنه
َ
ينل أ

َ
صىل اهلل عليه -قال: َكأ

ْرََخ َطَرفَ  -وسلم
َ
يَْها بنَْيَ وعليه ِعَماَمٌة َسوَْداُء، َقْد أ
نَّ رسوَل اهلِل 

َ
صىل اهلل عليه -َكِتَفيِْه. يف رواية: أ

 َخَطَب انلَّاَس، وعليه ِعَماَمٌة َسوَْداُء. -وسلم

** 

1501. Hadith: 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that on 

the day of the Conquest of Makkah, the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

entered (Makkah) while wearing a black turban. Abu 

Sa`eed `Amr ibn Hurayth, may Allah be pleased with 

him, reported: "I saw the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, wearing a 

black turban with its ends hanging loose between his 

shoulders." In another narration: "The Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

gave a sermon while wearing a black turban". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-أن انليب  -ريض اهلل عنه-يف حديث جابر أخرب 
دخل اعم الفتح وعليه:  -عليه الصالة والسالم

)عمامة سوداء( ففيه جواز بلاس اثلياب السود، ويف 
الرواية األخرى: خطب انلاس وعليه عمامة سوداء 
فيه جواز بلاس األسود يف اخلطبة، وإن اكن األبيض 

بت يف احلديث الصحيح: "خري أفضل منه كما ث
ثيابكم ابلياض"، وأما بلاس اخلطباء السواد يف حال 
اخلطبة فجائز، ولكن األفضل ابلياض، وإنما لبس 
العمامة السوداء يف هذا احلديث بيانا للجواز.  وأما 
قول عمرو بن حريث يف احلديث اآلخر: )كأين أنظر 

امة وعليه عم -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل 
سوداء قد أرَخ طرفيها بني كتفيه(، مما يدل ىلع جواز 

 .كون العمامة سوداء ومدالة بني الكتفني

** 

The Hadith reported by Jabir, may Allah be pleased 

with him, states that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, entered Makkah on the day 

of its conquest wearing a black turban. This indicates 

that it is permissible to wear black clothing. The second 

narration reporting that the Prophet gave a Khutbah 

(sermon) while wearing a black turban shows the 

permissibility of wearing black clothes when delivering 

a sermon. However, wearing white clothing is better as 

reported in a Sahih/Authentic Hadith: "The best of your 

clothing is the white ones." Wearing black clothes by 

sermon givers is permissible, but white is better. That 

is the Prophet's wearing a black turban in this Hadith 

just shows that it is permissible.  As for the other Hadith 

reported by `Amr ibn Hurayth, saying: "I saw the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, wearing a black turban with its ends 

hanging loose between his shoulders," it indicates the 

permissibility of  wearing a black turban and letting its 

ends hang down between the shoulders. 
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 .رَخ : أنزلأ •

 .خطب : يف يوم اجلمعة وىلع املنرب •

 :فوائد احلديث
 .جواز لبس العمامة السوداء .1

 .استحباب إرخاء طرف العمامة بني الكتفني .2

 .اهتمام الصحابة ريض اهلل عنهم بنقل دقائق حياة الرسول صىل اهلل عليه وسلم .3

 .جواز دخول مكة بغري إحرام .4

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1ح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، طبهجة انلاظرين رش
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425ليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، اعتىن بها: خ
ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428
، كنوز إشبيليا، 1فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط حممد

، دار 2بالقاهرة، ط ه. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية1422، دار الفكر، بريوت، 1ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للقاري، ط1430الرياض، 
 .ه1392 بريوت، –، دار إحياء الرتاث العريب 2بلنان. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، ط. -إحياء الرتاث العريب، بريوت 

   (4222) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-بن مالك  أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يتنفس : أي: خارج اإلناء •

 :فوائد احلديث
 .استحباب أخذ املاء ىلع ثالث جراعت، وأن يتنفس بعد لك جرعة، وأن جيعل تنفسه بعيدا عن إناء املاء .1

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: عصام هادي، وزارة 4ه. رياض الصاحلني، ط1428ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،  ، حتقيق:1رياض الصاحلني، للنووي، ط
ه. 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 

، 14عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد
 .ه1407مؤسسة الرسالة، 

   (4225) الرقم املوحد:

نَّ رسوَل اهللِ 
َ
اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

َاِب ثاََلثًا. ُس يف الْشَّ   يَتََنفَّ
The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, used to breathe 

three times in the course of a drink. 

 :احلديث .1502
نَّ رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
-أ

اِب ثاََلثًا. -صىل اهلل عليه وسلم َ ُس يف الرشَّ  اكن يَتَنَفَّ

** 

1502. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, used to breathe 

three times in the course of a drink. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إذا رشب تنفس يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
الرشاب ثالثا، يرشب ثم يفصل اإلناء عن فمه، ثم 
يرشب اثلانية ثم يفصل اإلناء عن فمه، ثم يرشب 

 .اثلاثلة، وال يتنفس يف اإلناء

** 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, used to breathe three times in 

the course of a drink. He would drink one time and take 

the container away from his mouth. He would then drink 

for a second and take it away, and he would do the 

same for a third time. He did not breathe into the 

container. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم :اتلصنيف

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .األعراب : هم ساكن ابلادية •

 .: أقدر أملك •

 .نزع : اقتلع •

 :فوائد احلديث
 .الرمحة غريزة يف انلفس اإلنسانية أودعها اهلل عباده الرمحاء .1

 .جعل اهلل الرمحة يف قلوب عباده يلعطف بعضهم ىلع بعض، ولتستقيم أمور احلياة .2

 .ابليئة هلا أثر يف اتلكوين انلفيس لإلنسان .3

 .مرشوعية الشفقة ىلع األوالد وتقبيلهم ورمحتهم .4

 املراجع:ملصادر وا

ة الرابعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
ياض الصاحلني، لفيصل ه. تطريز ر1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة، 1987 -ه 1407عرش، 

، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان. رياض الصاحلني 2احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ط
صام هادي، وزارة األوقاف والشؤون ، حتقيق: ع4ه. رياض الصاحلني، ط1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1للنووي، ط

ْملُِك إن اكَن اهلُل نََزَع ِمْن قُلُوبُِكم الرَّمْحَةَ 
َ
َو أ

َ
 Then what can I do if Allah has removed  أ

mercy from your hearts? 

 :احلديث .1503
قالت: َقِدَم نَاٌس ِمَن  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ْعَراِب ىلَعَ رَُسوِل اهلِل 
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-األ

ُتَقبللُوَن ِصبَْيانَُكْم؟ فقال: 
َ
قالوا: لَِكنَّا « نعم»فقالوا: أ

-مصىل اهلل عليه وسل-واهللِ ما ُنَقبلُل! فقال رسوُل اهللِ 
ْمِلُك إن اكَن اهلُل نََزَع ِمْن قُلُوبُِكم الرَّمْحََة!: »

َ
َو أ

َ
 «.أ

** 

1503. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: 

"Some Bedouins visited the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, and they 

said: 'Do you kiss your children?!' He said: 'Yes.' They 

said: 'By Allah we do not kiss our children.' Thereupon 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: 'Then what can I do if Allah 

has removed mercy from your hearts" '? 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -جاء قوم من األعراب إىل انليب 
-فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ قال انليب  -وسلم

: "نعم"، واألعراب عندهم -صىل اهلل عليه وسلم
غلظة وشدة؛ فقالوا: إنا لسنا نقبل صبياننا، فقال 

: "إذا نزع اهلل من -ليه الصالة والسالمع-انليب 
 ."قلوبكم الرمحة فال أملك وضعها يف قلوبكم

** 

Some Bedouins came to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and (during their 

visit) they asked him: "Do you kiss your children?" The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

replied: "Yes." Bedouins are normally harsh and strict, 

so they said: "We never kiss our children." So the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: If Allah has removed mercy from your hearts, I 

would not be able to put it in them. [Daleel-ul-Faaliheen, 

3:9-10; Sharh Riyaad-us-Saaliheen by Ibn 'Uthaymeen, 

2:553-554] 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

324 
 

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1428اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 
 .ء الرتاث العريب، بريوته. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحيا1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (4251) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < ويلمة العرس

بني خيْب  -صىل اهلل عليه وسلم-أقام انليب 
  واملدينة ثالث يلال يبىن عليه بصفية

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, stayed for three 
nights between Khaybar and Madinah 

when he married Safiyyah. 

 :احلديث .1504
-قال: أقام انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

بني خيرب واملدينة ثالث يلال  -صىل اهلل عليه وسلم
ُيبىَْن عليه بصفية، فدعوُت املسلمني إىل ويلمته، وما 
اكن فيها من خزب وال حلم، وما اكن فيها إال أن أمر 

مر واألقَِط بالال باألْنَطاِع فَبُِسَطْت، فألَق عليها اتل
ْمَن، فقال املسلمون: إحدى أمهات املؤمنني، أو  والسَّ
ما َملََكْت يمينه؟ قالوا: إن َحَجَبَها فيه إحدى أمهات 
املؤمنني، وإن لم حيجبها فيه مما ملكت يمينه، فلما 

 هلا َخلَْفُه، وَمدَّ احِلَجاَب.
َ
أ  ارحتل َوطَّ

** 

1504. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, stayed for three nights between 

Khaybar and Madinah when he married Safiyyah. I 

invited the Muslims to his wedding dinner and there was 

neither meat nor bread served in that dinner. Instead, 

the Prophet ordered Bilaal to spread out the leather 

mats and place dates, dried yogurt and butter on them. 

The Muslims asked: ‘Will she (i.e. Safiyyah) be one of 

the Mothers of the Believers (i.e. a wife of the Prophet), 

or just what his right-hand possesses (i.e. a 

concubine)?’ Some of them said: ‘If the Prophet veils 

her, she will be one of the Mothers of the Believers, but 

if he doesn't, she will be his concubine.’ So when he 

departed, he prepared a place for her behind him and 

extended a screen around her". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف سفر بني خيرب  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انليب 
واملدينة، وبيق ثالثة أيام بليايلها مع أم املؤمنني 

يه عل-حني تزوجها، فأقام  -ريض اهلل عنها-صفية 
ريض اهلل -ويلمة هلا فأمر أنًسا  -الصالة والسالم

أن يدعو انلاس إيلها يلأكلوا، ولم يكن فيها  -عنه
صىل اهلل عليه -حلم وال خزب لقلة حال رسول اهلل 

، ولكن بسطت  البسط من اجلدل فجعل فيها -وسلم
اتلمر واألقط وُنو ذلك فأكل انلاس منها، ثم  إنهم 

عليه الصالة -انليب  تساءلوا فقالوا: إن جعل
احلجاب ىلع صفية فيه من أمهات  -والسالم

املؤمنني ألن احلجاب فرض عليهن، وإن لم حيجبها 
فيه جارية من اجلواري، فلما رضب عليها احلجاب 
ووسع هلا يف املركب خلفه أيقنوا أنها من أمهات 

 .املؤمنني

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, traveled and stayed at a place between Khaybar 

and Madinah for three days and three nights with the 

Mother of the Believers, Safiyyah, may Allah be 

pleased with her, when he married her. He, may Allah's 

peace and blessings be upon him, arranged a wedding 

dinner and told Anas, may Allah be pleased with him, 

to invite people to eat. There was no meat or bread 

served at the dinner, due to the Prophet’s poor financial 

situation. So, mats were spread out and dates, dried 

yogurt, and similar food were served on them. The 

people ate and wondered if Safiyyah had been taken 

as a wife or a concubine by the Prophet. Then they 

said, if the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, screened Safiyyah, she would be one of 

the Mothers of the Believers, because veiling was 

obligatory upon them, but if he didn't, she would be a 

concubine. They were assured that she was a wife of 

the Prophet when he screened her and assigned a wide 

space for her behind him on his camel. 
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 .وهذا لفظ ابلخاري متفق عليه، راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خيرب : اسم ملاكن فيه مزارع وبيوت وقالع لليهود يبعد عن املدينة ُنو مائة ميل من جهة الشمال الغريب •

ادلخول بالزوجة، واألصل فيه أن الرجل إذا تزوج امرأة بين عليها قبة يلدخل بها  يبىن عليه بصفية : يُبىن ىلع صيغة املجهول من ابلناء، وهو •
 .فيها، فيقال: بىن الرجل ىلع أهله

 .بعض باألنطاع : واحدها نِْطع، بفتح انلون وكرسها، ومع الك اللغتني: فتح الطاء وسكونها، وهو البساط من اجللود املدبوغة، جيمع بعضها إىل •

قِط : بفتح ا •
َ
ر ماؤه، ويغلظ، ثم يعمل منه أقراص صغرية، فتؤلك يلنة ويابسةاأل  .هلمزة، اللنب املطبوخ حىت يتبخَّ

 :فوائد احلديث
 .أنَّ وقت الويلمة هو عند ابلناء بالزوجة، وادلخول عليها؛ ألنَّ هذه الفرتة يه املقصودة من انلاكح، وما قبلها تمهيد هلا .1

وة إيلها، واالستعداد هلا، فإن اكن اإلنسان مورًسا فتكون بالشاتني واثلالث فأكث قلياًل، حسب حال أنَّ املرشوع هو ختفيف الويلمة، وادلع .2
ين، وإن اكن يف حالة سفر، أو حالة عرسة فيكيف ما تيرسَّ من الطعام والرشاب  .الزوج، وقَْدر املدعول

ا؛ فالسفر واتلخفُّف من الزاد فيه  .3  .لم يمنع من إعدادها، واالجتماع هلاأنَّ صنع الويلمة للزواج متأكد جدًّ

 .-عليه الصالة والسالم-جواز ادلخول ىلع املرأة يف السفر، وذلك ثلبوته من فعله  .4

 .جواز اتلوكيل يف ادلعوة للويلمة .5

 .اإلشارة إىل أنه ينبيغ أن ال يكون يف الوالئم إرساف وال تبذير  لقوهل: فما اكن فيها من خزب وال حلم .6

 :املراجعاملصادر و

، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، انلارص زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
بلوغ  - ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

توضيح  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام

فتح ذي اجلالل واإلكرام  -ة الرسالة الطبعة األوىل  مؤسس - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث
عمدة القاري  - -1427وىل الطبعة األ -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني

 .بدون تاريخ -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب -رشح صحيح ابلخاري، بلدر ادلين العيين 
   (58117) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اجلنائز السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .صىلي ىلع قرب : أي ىلع صاحب قرب •

 .بعد ما دفن : أي بسااعت ألن الصالة اكنت صبيحة دفنه •

•  َ  . أربعا : صىل عليه فقال: اهلل أكرب أربع مرات, كما يفعل يف صالة اجلنازة ىلع امليت احلارضَكربَّ

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية الصالة ىلع القرب، وال يلتفت إىل من منعه، لَردله انلصوص بال حجة .1

 .أن صفة الصالة ىلع القرب، مثل صفة الصالة ىلع امليت احلارض .2

 .من الرمحة والرأفة، وتفقد الواحد من أصحابه, مهما اكنت مزنتله - عليه وسلمصىل اهلل-ما اكن عليه  .3

صالة اجلنازة جائزة يف املقربة، ألنها ليس فيها ركوع وال سجود، وانليه عن الصالة يف املقربة خمصص بالصالة ذات الركوع والسجود  .4
 .املعروفة

صىلَّ لَع قْب  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
ْرَبعاً 

َ
َ عليه أ   بعد ما ُدفَِن, فََكْبَّ

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, prayed over (a 
deceased one in his) grave after he had 

been buried, making four Takbeers (saying: 
Allahu Akbar). 

 :احلديث .1505
أن انليب »: -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

صىلَّ ىلع قرب بعَد ما ُدفَِن,  -صىل اهلل عليه وسلم-
َ عليه ْرَبعاً  فََكربَّ

َ
 «.أ

** 

1505. Hadith: 

Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both of them, 

reported: "The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, prayed over (a deceased one 

in his) grave after he had been buried, making four 

Takbeers (saying: Allahu Akbar)". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ىلع حماسن  -صىل اهلل عليه وسلم-قد ُجبَل انليب 
األخالق، ومن ذلك ما اتصف به من الرمحة والرأفة، 
فما َيْفِقُد أحداً من أصحابه حىت يسأل عنه، ويتفقد 

ن صاحب هذا القرب، فأخربوه أحواهل. فقد سأل ع
بوفاته، فأحب أنهم أخربوه يلصيل عليه، فإن صالته 
سكٌن للميت، ونور يزيل الظلمة اليت هو فيها، 
فصىل ىلع قربه كما يصىل ىلع امليت احلارض. صالة 

ىلع القرب ال يفهم منها  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
صعوده ىلع القرب, وإنما املعىن الوقوف ِبانبه 

 .واستقباهل والصالة عليه صالة اجلنازة

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, was created with good manners, such as mercy 

and compassion. Whenever he missed any of his 

Companions, he would ask about him and check his 

condition. He asked about a man, and the Companions 

told him that he had passed away. So he wished that 

they would have told him so that he could have prayed 

over him, for the Prophet's prayer would bring 

tranquility to the dead and dispel the darkness in which 

a deceased lies. As the man was already buried, the 

Prophet prayed over his grave in the same way he 

would pray over a dead person who was not yet buried. 

It should be noted that the Prophet's prayer over the 

grave does not mean that he stood over it. Rather, he 

stood next to it while facing it and performed the funeral 

prayer. 
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 املراجع:املصادر و

 -ه. 1422انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد -
 يلع بن الواحد عبد بن الغين لعبد, األحاكم يف العمدة -. بريوت –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

م. 1998 - ـه1419اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل،  -ري بن أمني الزهريي, انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض نبيل, املحقق: سماحل
 تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي -ه. 1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل،  -

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم, املؤلف: أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام,  -دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل.  -انلجيم
فتاوى اللجنة  -. م2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة, الطبعة العارشة،  -حققه: حممد صبيح بن حسن حالق, انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 

 .ادلائمة، رئاسة ابلحوث العلمية واإلفتاء
   (5210) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة السرية واتلاريخ اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهم-عبد اهلل بن مالك بن حُبَيْنََة  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذا صىلي : إذا سجد •

ج : باعد •  .فري

 .يه : أي: َعُضديه، واملراد باعد بينهما وبني جنبيهبني يد •

لم يكن ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-بياض إبطيه : تثنية إبط، وهو باطن املنكب، وبياضهما أي: لون جدلهما من شدة املجافاة؛ وألن انليب  •
 .إبطيه شعر

 :فوائد احلديث
 .هاستحباب هذه اهليئة يف السجود، وَه مباعدة َعُضديه عن جنبي .1

حقه  يف املجافاة يف السجود ِحكَم وفوائد كثرية، منها: إظهار النشاط والرغبة يف الصالة، وأنه إذا اعتمد ىلع لك أعضاء السجود أخذ لك عضو .2
 .من العبادة

 .أن اإلبط ليس بعورة .3

 املراجع:املصادر و

صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،  تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 

ه.  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1381مشق، الطبعة: األوىل، اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، د

اكن إذا َصىلَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
ج بني يديه، حىت يبدو بياض إْبَطْيهِ    فرَّ

When the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, prayed, he used to 
keep his upper arms away from his sides, 

such that the whiteness of his armpits 
would be visible. 

 :احلديث .1506
: -ريض اهلل عنهم-عن عبد اهلل بن مالك بن  حُبَيْنََة 

ج  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب » اكن إذا َصىلَّ فري
 «.بني يديه، حىت َيبُْدَو بياُض إْبَطيْهِ 

** 

1506. Hadith: 

`Abdullah ibn Maalik ibn Buhaynah, may Allah be 

pleased with him, reported: "When the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, prayed, he 

used to keep his upper arms away from his sides, such 

that the whiteness of his armpits would be visible". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إذا سجد يباعد  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
عضديه عن جنبيه؛ تلنال ايلدان حظهما من 
االعتماد واالعتدال يف السجود، ومن شدة اتلفريج 

صىل اهلل عليه -بينهما يظهر بياض إبطيه. وهذا ألنه 
اكن إماما أو منفردا، أما املأموم اذلي يتأذى  -وسلم

 .جاره باملجافاة؛ فال يرشع هل ذلك

** 

When prostrating, and in order to lean on his hands and 

have them in a straight position, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, used to keep 

his upper arms away from his sides to the extent that 

the whiteness of his armpits would be visible. He used 

to do that because he was either leading people in 

prayer as the Imam or praying alone. As for the one 

praying behind the Imam, if such a posture would annoy 

the one praying next to him, then it will not be 

permissible for him to do that. 
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ه. 1422ىل، ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو
ه. تأسيس 1423اد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤ

 .األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل
   (3220) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < سفره صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
   عليه وسلم يف الصالةالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِء بِْن اَعزٍِب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-الرَْبَ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إحدى الركعتني : يه األوىل كما رواه النسايئ •

 .باتلني والزيتون : سورة اتلني والزيتون •

تمل أنها للشك من الراوي؛ فيكون احلسن إما يف الصوت أو القراءة، وحيتمل أنها للتنويع، أي: أحسن صوتا أحسن صوتًا أو قراءًة : أو حي •
 .وقراءة؛ فيكون احلسن يف لكيهما

 :فوائد احلديث
ل يف صالة العشاء .1  .جواز قراءة قصار الُمَفصَّ

 .مام رغبة يف اتلطويلأن األحسن ختفيف الصالة يف السفر، ومرااعة حال املسافرين، ولو اكن عند اإل .2

 .استحباب حتسني الصوت يف القراءة، ومن ذلك القراءة يف الصالة؛ ألنه يبعث ىلع اخلشوع واحلضور .3

 .اجلهر يف صالة العشاء .4

اكن يف سفر،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
فصىل العشاء اآلِخَرةَ، فقرأ يف إحدى الركعتني 

ْيُتون فما سمعت أحًدا أحسن صوتًا بِاتلِّنيِ   َوالزَّ
 أو قراءة منه

 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, was on a journey 

and he performed the `Ishaa prayer, 
reciting in one of the two Rak`ahs Surat-ut-

Teen. I have never heard anyone with a 
better voice or recitation than him. 

 :احلديث .1507
-أن انليب » -ريض اهلل عنهما-عن الرَْبَاء بْن اَعزٍِب 

اكن يف سفر، فصىل العشاء  -صىل اهلل عليه وسلم
يْتُون فما  اآلِخَرَة، فقرأ يف إحدى الركعتني بِاتللنِي َوالزَّ

 «.سمعت أحًدا أحسن صوتًا أو قراءة منه

** 

1507. Hadith: 

Al-Baraa ibn `Aazib, may Allah be pleased with both of 

them, reported: "The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, was on a journey and he 

performed the `Ishaa prayer, reciting in one of the two 

Rak`ahs Surat-ut-Teen. I have never heard anyone 

with a better voice or recitation than him". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بسورة اتلني  -صىل اهلل عليه وسلم-قرأ انليب 
والزيتون يف الركعة األوىل يف صالة الِعشاء؛ ألنه اكن 

خفيف والتسهيل؛ يف سفر، والسفر يراَع فيه اتل
صىل اهلل عليه -ملشقته وعنائه، ومع كون انليب 

مسافًرا، فإنه لم يرتك ما يبعث ىلع اخلشوع  -وسلم
وإحضار القلب عند سماع القرآن، وهو حتسني 

 .الصوت يف قراءة الصالة

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, recited Surat-ut-Teen, which is a short Surah, in 

the first Rak`ah of the `Ishaa prayer, because he was 

on a journey. While traveling, one should be keen on 

making things easier because of the hardship of 

traveling. Even though the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, was on a journey, he didn't 

abandon what evokes humility and attentiveness of the 

heart in prayer when listening to the Qur'an, which is 

beautifying one's voice with the recitation of the Qur'an 

in prayer. 
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 املراجع:املصادر و

ات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمار
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري ه. صحيح 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 
ه. صحيح 1422اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423ريب، بريوت، مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث الع
   (3177) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :عىن اإلمجايلامل

أتاه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
وهو يلعب مع  -صىل اهلل عليه وسلم-جْبيل 

الغلمان، فأخذه فُّصعه، فشق عن قلبه، 
فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: 

 هذا حظ الشيطان منك

 

Jibreel (Gabriel) came to the Messenger of 
Allah, may Allah's peace and blessings be 
upon him, while he was playing with his 

playmates. He took hold of him, laid him on 
the ground, split open his chest, took the 
heart out and then extracted a blood clot 

out of it and said: That was the devil's share 
in you. 

 :احلديث .1508
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

صىل اهلل عليه -أتَاه جربيل  -صىل اهلل عليه وسلم
وهو يَلَْعب مع الِغلمان، فأَخَذه فرَصَعه، فشقَّ  -وسلم

عن قلبه، فاستَْخَرج القلب، فاستخرج منه َعلَقة، 
َطْست  فقال: هذا َحظُّ الشيطان منك، ثم َغَسله يف

َمُه، ثم أاعده يف ماكنه، 
َ
ِمن َذَهب بماء زمزم، ثم أَل

ه  مل
ُ
فقالوا: إن  -يعين ِظْْئِه-وجاء الِغلْمان يَْسَعون إىل أ

حممًدا قد قُِتل، فاستَْقبَلُوه وهو ُمنْتَِقُع اللَّْون، قال أنس: 
رَى أثر ذلك الِمخيط يف صدره»

َ
 «.وقد كنُت أ

** 

1508. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported: "Jibreel (Gabriel) came to the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

while he was playing with his playmates. He took hold 

of him, laid him on the ground, split open his chest, took 

the heart out and then extracted a blood clot out of it 

and said: ‘That was the devil's share in you.’ Then he 

washed it with Zamzam water in a golden basin and 

then joined the wounded parts together after he 

restored the heart to its place. The boys came running 

to his mother, i.e. his wet nurse, and said: 'Muhammad 

has been killed.' They rushed to him and found his color 

was changed. Anas said: 'I used to see the scar of this 

stitching on his chest''’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء جربيل إىل انليب 
طفل صغري واكن يلعب مع الصبيان، فأخذه، وطرحه 
وألقاه ىلع قفاه فشق قلبه فاستخرج منه دًما غليًظا، 
وهو أم املفاسد واملعايص يف القلب، فقال: هذا 

يف  نصيب الشيطان منك لو دام معك، ثم غسل قلبه
إناء من ذهب بماء زمزم، ثم أصلح موضع شقه ومجعه 
وألزقه، وأاعد القلب يف ماكنه، وجاء الصبيان اذلين 
اكنوا يلعبون معه يرسعون إىل مرضعته حليمة، 
فقالوا: إن حممدا قد قُتل، فذهبوا إيله فرأوه متغري 
اللون.  قال أنس راوي احلديث ولم يكن حرض 

والشهرة أو عن ثقة بال  القصة لكن بلغته  باتلواتر
ريب: كنت أرى أثر اإلبرة يف صدره، وهذا ديلل آخر 
ىلع أن أمر الشق اكن حسيًّا ال معنويًّا. وهذا احلديث 
وأمثاهل مما جيب فيه التسليم، وال يتعرض هل بتأويل 

** 

Jibreel (Gabriel) came to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, when he was a little 

child playing with his mates. He put him on his back on 

the ground, slit his heart and took out of it a clot of thick 

blood, which is the source of evils and sins in the heart. 

Jibreel said that this would have been the devil's share 

in the Prophet if such a clot of blood had remained in 

him. Then, he washed his heart with Zamzam water in 

a golden basin. Then he fixed the split, put the heart 

back in its place, and stitched the wound. Children who 

were playing with the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, rushed to his wet nurse 

Haleemah and told her that Muhammad was killed. 

They went to his place and found him pale.  Anas, who 

narrated this Hadith, did not witness the incident 

himself. Yet, he must have heard it from a trustworthy 

Companion or through continuous chain of narrators. 

Anas said that he used to see the scar of stitching 

visible on the Prophet's chest. This is another proof that 

splitting the chest was physical, not spiritual.  One 

should take this Hadith and similar ones at face value 

without interpreting them metaphorically. There is no 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < حياته قبل ابلعثة صىل اهلل علي اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِغلمان : الصبيان •

 .رَصَعه : طرحه وألقاه ىلع قفاه •

 .َعلَقة : دم غليظ •

 .حظُّ الشيطان منك : نصيبه لو دام معك •

 .ُنوه يستعمل للغسيل َطْست : إناء كبري مستدير من ُناس أو •

َمه : مجعه وألزقه، وضم بعضه إىل بعض حىت اتلأم •
َ
 .أَل

 .ِظْْئه : مرضعته حليمة •

 .الِمخيط : اإلبرة •

 .ُمنْتَِقع : متغري •

 :فوائد احلديث
 .من الشيطان، وكفايته إياه أن يسلَّط عليه -صىل اهلل عليه وسلم-ادلاللة ابلينة ىلع عصمة نبينا  .1

 .فضل ماء زمزم .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-در نبينا حدث مرتني، مرة وهو صغري، ومرة يللة اإلرساء، وهو من معجزاته شق ص .3

 املراجع:املصادر و

 املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة-. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
 بن عياض بن موىس بن لعياض مسلم بفوائد املعلم إكمال-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، – بريوت الفكر، دار: انلارش ،القاري اهلروي
-م.  1998  - ـه 1419ماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، إس حيىي ادلكتور: املحقق السبيت، ايلحصيب عمرون

معجم اللغة العربية -ه. 1379بريوت، -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين، حتقيق: حمب ادلين اخلطيب، نرش: دار املعرفة
 .م 2008 - ـه 1429املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

   (10862) الرقم املوحد:

من طريق املجاز، إذ ال رضورة يف ذلك، فهو هو خرب 
 .-سبحانه-صادق مصدوق عن قدرة القادر 

need for a metaphorical interpretation, for the Hadith is 

a report from the truthful Messenger about the power of 

Allah, the Omnipotent. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد

 .متفق عليه راوي احلديث:

َ  اتلخريج: ن
َ
  -ريض اهلل عنه-س بن مالك أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِْمْغَفُر : ما يلبس ىلع الرأس من احلديد يلتيق به رضب السيوف والسهام •

دخل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
مكة اعم الَفتح، ولَع رأسه الِمْغَفُر، فلما نَزعه 

جاءه رجل فقال: ابن َخَطٍل متَعلٌِّق بأستار 
 الكعبة، فقال: اْقُتلُوهُ 

 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, entered 
Makkah in the Year of the Conquest 

wearing a helmet on his head. When he 
took it off, a man came to him and said: Ibn 

Khatal is hanging on to the drapes of the 
Ka`bah, so he (the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him) said: Kill 
him. 

 :احلديث .1509
-أن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنه-مالك عن أنس بن 

دخل مكة اعم الَفتح، وىلع  -صىل اهلل عليه وسلم
رأسه الِمْغَفُر، فلما نَزعه جاءه رجل فقال: ابن َخَطٍل 

 «.متَعللٌق بأستار الكعبة، فقال: اْقُتلُوهُ 

** 

1509. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, entered Makkah in the Year 

of the Conquest wearing a helmet on his head. When 

he took it off, a man came to him and said: 'Ibn Khatal 

is hanging on to the drapes of the Ka`bah,' so he (the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him) 

said: 'Kill him" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

وبني كفار  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن بني انليب 
قريش عهد, واكن قد أهدر دم بعض املرشكني وأمر 

، وهم تسعة فقط، فلما اكن فتح مكة، دخلها بقتلهم
يف حالة حيطة وحذر، فوضع  -صىل اهلل عليه وسلم-

ىلع رأسه الِمْغَفر، ووجد بعض الصحابة ابَن َخَطل 
متعلقاً بأستار الكعبة، اعئذاً حبرمتها من القتل؛ لِما 
يعلم من سوء صنيعه، وقبح سابقته، فتحرجوا من 

فلما  -اهلل عليه وسلمصىل -قتله قبل مراجعة انليب 
 .راجعوه قال: اقتلوه، فقتل بني احلجر واملقام

** 

There was a covenant between the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, and the 

disbelievers of the tribe of Quraysh, and he had 

declared that some of the polytheists were no longer 

granted immunity by the Muslims. They were nine 

people only. So, at the time of the conquest of Makkah, 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, entered it while being on his guard, so he was 

wearing a helmet. Some of the Companions found Ibn 

Khatal (the apostate; one of those who were deprived 

of immunity) hanging on to the curtains of the Ka`bah, 

seeking refuge in its sacredness against being killed, 

as he knew well how ugly and evil his past actions were. 

The Companions abstained from killing him before 

asking the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him. When they asked him, he said: 'Kill him,' 

so he was killed between the Black Stone and the 

Maqaam (of Ibrahim). 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

336 
 

 .أستار الكعبة : مجع سرت، وهو اثلوب اليت تغطى به الكعبة •

ْسليَِمل  ابن َخَطل : رجل مرشك اختلف يف اسمه، قيل: ِهاَلل، وقيل غري •
َ
 .-ريض اهلل عنه-ذلك، وقاتله أبو بَْرَزَة اأْل

 :فوائد احلديث
 .دخلها وهو غري حمرم، إذ دخلها وىلع رأسه الِمْغَفرُ  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز دخول مكة من غري إحرام ملن ال يريد نساك؛ ألن انليب  .1

َول أعم وأنفع .2
َ
 .تقديم اجلهاد ىلع النُُّسِك؛ ألن مصالح األ

 .ون مكة فتحت َعنَْوةك .3

 .األخذ بأسباب الوقاية، وأن ذلك ال ينايف اتلولك .4

 .من جاز قتله يف احلرم لم يمنعه منه تعلقه بأستار الكعبة .5

 . عظم الكعبة وحرمتها يف انلفوس .6

 .مرشوعية سرت الكعبة باثلياب .7

 .رفع أخبار املجرمني إىل والة األمور .8

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع 1414، دار علماء السلف، 2، طتأسيس األحاكم للنجيم
ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود 1426ة، اإلمارات، ، مكتبة الصحاب1عثيمني، ط
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1 انلارص، طزهري بن نارص
 .ه1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،

   (4440) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبو اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < ويلمة العرس

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

 . -ريض اهلل عنها-صفية بنت َشيْبََة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أولم : عمل ويلمة، ويه طعام يصنع عند العرس •

، والُمدي ربع الصاع، ف • ين : تثنية ُمدي  .غراًما تقريبًا 1500: -بعد أن حولل إىل الوزن-املدان نصف الصاع انلبوي، وقدر املدين باملكيال املعارص بُمدَّ

 .شعري : هو احلب املعروف، وهو نبات ُعْشيِبي حيبي  •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية الويلمة يف الزواج؛ ألنَّ ذلك من إظهار الرسور والفرح .1

 .الزوجة وأويلائها؛ ألنَّ الزوجني هما صاحبا العرس، والزوج هو الُمنِفق؛ فتكون عليهأنَّ الويلمة تكون ىلع الزوج دون  .2

 .أنه عليه الصالة والسالم لم يكن يتلكف يف ويلمة الزواج، بل اكن ما يتيرس .3

 .توكيد سنة الويلمة، ألنه لم يرتكها مع الفقر وقلة اليشء .4

 .يق العيش، وأكل الشعريفيه صرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع الفقر وض .5

 املراجع:املصادر و

طبعة -ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
بعة: اخلاِمَسة، الط– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  - البسامتوضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل 1428الطبعة األوىل -دار ابن  اجلوزي

لَع بعض  -صىل اهلل عليه وسلم-أولم انليب 
  نسائه بمدين من شعري

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, held a wedding 

dinner for his marriage to one of his wives 
with two Mudds of barley. 

 :احلديث .1510
ْولََم »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن صفية بنت شيبة 

َ
أ

يِْن م ن انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع بعض نسائه بُِمدَّ
 «.شعري

** 

1510. Hadith: 

Safiyyah bint Shaybah, may Allah be pleased with her, 

reported: ''The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, held a wedding dinner for his 

marriage to one of his wives with two Mudds of barley''. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم تزوج 
إحدى أمهات املؤمنني، وأقام هلا ويلمة ،واكنت 

أن جعل   -عليه الصالة والسالم-ويلمته عليها 
طبيخها بمدين من شعري لم جيد غريهما، مما يدل ىلع 

د رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ومع قلة ذات ي
ذلك لم يرتك هذه السنة ولم يهملها مع صعوبة ظروفه 

، وهو ديلل ىلع أن الويلمة -عليه السالم-وعيشه 
تصح بأقل من شاة، وأن ما تيرس من الطعام يصح أن 

 .تكون به الويلمة؛ فيه ىلع قدر استطاعة اإلنسان

** 

This Hadith informs us that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, married one of the 

Mothers of the Believers and held a wedding dinner, for 

which just two Mudds of barley were cooked; nothing 

else was available, and this signifies the Prophet's 

limited resources. Nevertheless, he did not neglect this 

Sunnah, despite his difficult situation. And this proves 

that a wedding dinner can be held with less than a 

sheep, and also that it is valid to hold a wedding dinner 

with the food that is available, as one is required to offer 

what is within one’s ability. 
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مؤسسة الرسالة الطبعة  -عناية عبد السالم السليمان  -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان 2003 - ـه 1423
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -صالح العثيمنياألوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ حممد بن 

 –دار الوطن  -املحقق: يلع حسني ابلواب-. كشف املشلك من حديث الصحيحني/ عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي1427الطبعة األوىل  -بيويم
 .الرياض

   (58116) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .رَسيًَّة : بفتح السني املهملة، وكرس الراء، وتشديد ايلاء: يه القطعة من اجليش، ويه من مخسة إىل أربعمائة •

 .ُسهَماُننَا : بضم السني املهملة، مجع سهم، وهو انلصيب •

لَنا : ا •  .نلفل، بفتح انلون والفاء: هو الزياة يعطاها الغازي، زيادًة عن نصيبه من الغنيمةَنفَّ

 :فوائد احلديث
 .بعث الرسايا إلضعاف العدو، ومفاجأته إذا رأى اإلمام ذلك مصلحة .1

 .حل الغنيمة للغازين الغانمني، وهذا مما خصت به هذه األمة املحمدية .2

 .إذا رأى اإلمام ذلك مصلحة، ويكون انلفل من اخلمس، أو من أصل الغنيمةجواز تنفيل الغانمني زيادة ىلع أسهمهم،  .3

 املراجع:املصادر و

ادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق
، دار طوق 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408بريوت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق، 2األرناؤوط، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج 1414، دار علماء السلف، 2نجيم، طه. تأسيس األحاكم، لل1423بريوت، 

 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
   (2963) الرقم املوحد:

يًَّة  -يه وسلمصىل اهلل عل-بعَث رسوُل اهلل  ََسِ
  إىَل ََنٍْد فَخَرَج ابن عمر فِيَها

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, sent a 

detachment to Najd and Ibn `Umar went 
with the troops. 

 :احلديث .1511
بعث »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر

يًَّة إىَل جَنٍْد  -اهلل عليه وسلم صىل-رسوُل اهلل  رَسِ
َصبْنَا إباًِل َوَغنَماً، فبلغْت ُسْهَماُنَنا 

َ
فخرَجت ِفيَها، فَأ

لَنَا رَُسوُل اهلل  صىل اهلل عليه -اثيَْنْ َعرَشَ بَِعرياً، َوَنفَّ
 «.بَِعرياً بَِعرياً  -وسلم

** 

1511. Hadith: 

`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, sent a detachment 

to Najd and I went with the troops. We acquired camels 

and sheep as spoils of war. Our shares amounted to 

twelve camels per fighter and the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, gave an 

extra camel to each of us". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-َيرب عبد اهلل بن عمر 
عثهم يف رسية إىل جند فأصابوا ب -صىل اهلل عليه وسلم

غنائم كثرية من إبل وغنم، فنال لك واحد منهم اثين 
عرش بعرياً، وأعطاهم زيادة ىلع ذلك بعرياً للك واحد 

 .فوق عدد سهامهم

** 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of 

them, reports that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, sent them on a detachment to 

Najd and they acquired many camels and sheep as 

spoils of war. Each of them received twelve camels and 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, gave each of them an extra camel in addition to 

his share. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم السرية واتلاريخ < السرية انلبوية اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .غداة : ما بني الفجر وطلوع الشمس •

 .ِمرط : ِكساء •

ل : فيه صورة رَِحال اإلبل. وال •  .رَّْحل: ما يوضع ىلع ابلعري لريكب عليه. أو هو اذلي فيه خطوطُمرَحَّ

 :فوائد احلديث
 .جواز لبس األسود من اثلياب دون ختصيص وقت من األوقات .1

 .جواز لبس الشعر .2

 .من حيث بساطة مالبسه وعدم مغاالته فيها -صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .3

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،  -بريوت -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
 -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1407عرش، 

 ه1430الطبعة األوىل -الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا كنوز رياض
   (4293) الرقم املوحد:

َذاَت  -ليه وسلمصىل اهلل ع-َخَرَج رسوُل اهللِ 
ْسَودَ 

َ
ٌل ِمْن َشْعٍر أ   َغَداٍة، وعليه ِمْرٌط ُمرَحَّ

One early morning, the Messenger of Allah, 
may Allah's peace and blessings be upon 
him, went out wearing a garment with a 
pattern of camel saddles (or a pattern of 

stripes) on it, made of black hair. 

 :احلديث .1512
قالت: َخَرَج رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشَة 

َذاَت َغَداٍة، وعليه ِمْرٌط  -صىل اهلل عليه وسلم-
ْسوََد.

َ
ٌل ِمْن َشْعٍر أ  ُمرَحَّ

** 

1512. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "One 

early morning, the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, went out wearing a 

garment with a pattern of camel saddles (or a pattern of 

stripes) on it, made of black hair". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بعض  -ريض اهلل عنها-تصف أم املؤمنني اعئشة 
يف بلاسه، ومن  -عليه الصالة والسالم-أحوال انليب 

ذلك أنه  خرج يف ساعة من أول انلهار ىلع أصحابه، 
وعليه كساء فيه صورة رحال اإلبل من شعر أسود، أو 

 .هو الكساء اذلي فيه خطوط اكليت يف الرحل

** 

The Mother of the Believers, `A'ishah, may Allah be 

pleased with her, described some of the clothing of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

saying that one early morning he came out to his 

Companions wearing a garment that had images of 

camel saddles on it made from black hair - or a garment 

with a pattern of stripes like that in the saddle. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-خرجنا مع رسول اهلل 
يف غزاة وُنن ِستَُّة َنَفٍر بَيننا بعرٌي َنْعَتِقُبُه، 

 َفَنِقَبْت أقداُمنا َونَِقَبت قََديِم 
 

We set out with the Messenger of Allah, 
may Allah's peace and blessings be upon 

him, on a military campaign. We were six 
men and we had one camel with us, which 
we would take turns in riding. So our feet 

were injured (from the long walk). 

 :احلديث .1513
ا مع رسول قال: خرجن -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس 

يِف َغَزاة وُنن ِستَُّة َنَفٍر  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
بَيننا بعرٌي َنْعتَِقبُُه، َفنَِقبَْت أقداُمنا َونَِقبَت قََديِم، 
رُْجِلنَا اخْلَِرَق ، 

َ
ْظَفارِي، فكنَّا نَلُفُّ ىلع أ

َ
وَسقطت أ

قَاع ملا كنَّا َنْعِصب ىلع أرجُ  يَت َغْزَوة َذاُت الرل لنا فَُسمل
من اخِلرق، قال أبو بردة: فحدث أبو موىس بهذا 
احلديث، ثم كره ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن 
ْذُكَره! قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله 

َ
أ

 أفَْشاه.

** 

1513. Hadith: 

Abu Musa Al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him, 

said: "We set out with the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, on a military 

campaign. We were six men and we had one camel 

with us, which we would take turns in riding. So our feet 

were injured (from the long walk). My feet were so 

injured that my nails fell off. We would wrap our feet in 

rags and, because of this, the campaign came to be 

known as Dhat-ur-Riqaa‘ (The Campaign of Rags)." 

Abu Burdah (the sub-reporter) said: “Abu Musa 

reported this Hadith, but later regretted having 

mentioned it. He said: ‘Why did I mention it?’ He said 

so, because he disliked revealing anything of his 

deeds”’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

خرج  -ريض اهلل عنه-معىن احلديث : أن أبا موىس 
يف غزوة ومعه بعض  -صىل عليه وسلم-مع انليب 

عددهم ستة َنَفٍر بينهم بعري يتعاقبونه، أصحابه و
فريكبه أحدهم مسافة، ثم إذا انتهت نوبته نزل من 
ابلعري وركبه اآلخر وهكذا يتناوبون الركوب، حىت 
وصلوا إىل مقصدهم. " َفنَِقَبْت أقدامنا ونَِقبْت قديم، 
وسقطت أظفاري" بسبب امليش يف أرض صحراوية 

ما يسرت أقدامهم مع بُعد املسافة، ولم يكن عندهم 
تلمزقها؛ فاكنوا يمشون حفاة، فحصل بذلك الرضر 
ابلليغ ومع هذا لم يتوقفوا عن مسريهم، بل واصلوا 
السري للقاء العدو.   "فكنَّا نَلُفُّ ىلع أرجلنا اخِلَرق" 
وهذا مما يدل ىلع أن أحذيتهم قد تمزقت من طول 
ون ىلع  املسافة وقوة األرض وصالبتها؛ فاكنوا يَِلفُّ

أقدامهم اخلرق؛ تلحميهم من صالبة األرض 
وحرارتها. "فسميت غزوة ذات الرقاع ملا كنَّا نعصب 
ىلع أرجلنا من اخلَِرق". أي: أن هذه الغزوة اليت غزاها 

: سميت بعد ذلك بغزوة -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

** 

Hadith Explanation: Abu Musa, may Allah be pleased 

with him, and some of his companions went on a 

military expedition with the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him. They were six men and 

only had one camel that they took turns riding, until they 

reached their destination. Their feet were injured from 

walking a long distance through the desert, to the extent 

that Abu Musa's toenails fell off. They did not have 

anything to cover their feet with because their sandals 

had become torn on the way, so they were walking 

barefoot. Although their feet were terribly injured, they 

still kept walking to meet the enemy.  They wrapped 

rags around their feet, which shows that their footwear 

had become ruined from walking so far on the rugged 

terrain. This was one of the reasons for naming this 

expedition: Ghazwat Dhat-ar-Riqaa‘ (The Campaign of 

Rags).  Abu Musa reported this Hadith, but later 

regretted having mentioned it because he disliked 

disclosing any of his deeds. This means that after 

mentioning this Hadith Abu Musa wished he had not 

mentioned it because it implied self-praise, and hiding 

good deeds from others is recommended. That is so, 

unless the benefit of revealing the deed outweighs that 

of concealing it, such as if it is performed by someone 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-أبو بُْرَدة بن أيب موىس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .غزاة : غزوة •

 . نعتقبه : يركبه لك واحد منا نوبة •

 .فنقبت : قرحت وتشققت من احلفاء •

 .اخلرق : مجع اخلرقة: القطعة من اثلوب املمزق •

 .أي: نشد ىلع أرجلنانعصب :  •

 .ما كنت أصنع بأن أذكره : ما أصنع بذكره •

 .أفشاه : أي: أظهره ولم يكتمه •

 انلََفر : من ثاََلثَة إىَِل عرَشة من الرلَجال •

 :فوائد احلديث
 .بيان ما اكن عليه الصحابة من اتلقشف وخشونة العيش وصربهم ىلع ذلك مع الرضا .1

 .جواز اتَلَعاقب ىلع ابلعري الواحد .2

 .جواز ذكر العمل الصالح واتلحدث بنعمة اهلل إذا لم يكن فيه رياء وال سمعة واكن يف ذكره تذكري ونفع للناس .3

 .كراهة أن يذكر اإلنسان ما فعله من عمل صالح خشية الوقوع يف الرياء .4

 .-ريض اهلل عنهم-قوة حتمل الصحابة  .5

 .فيه جواز املسح ىلع اللفائف .6

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد 1430الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض 
ه. 1397األوىل، اهلاليل، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة 

ه. صحيح مسلم، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
يح ابلخاري، اري رشح صحابل فتح. بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

ه. رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين 1379تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر، رقمه وبوب أحاديث: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة، بريوت، 
مبارك، حتقيق د. عبد  ه. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل1428حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 

ذات الِرَقاع وهذا هو أحد األسباب يف تسميتها، قال 
ث أ بو موىس بهذا احلديث، ثم كره أبو بردة: "فحدَّ

ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره! قال: كأنه كره 
أن يكون شيئا من عمله أفشاه".  واملعىن: أن أبا 

بعد أن حدث بهذا احلديث  -ريض اهلل عنه-موىس 
ث به؛ ملا فيه من تزكية نفسه؛ وألن  تمىن أنه لم حيدل

ملصلحة  ِكتَْمان العمل الصالح أفضل من إظهاره إال
راجحة، كمن يكون ممن يُقتدى به. ويف احلديث 
اآلخر: )فأخفاها حىت ال تَعلم شماهل ما تنفق يمينه( 

 .متفق عليه

who is an example for others. A relevant Hadith in this 

regard reads: "...he concealed giving charity, so much 

so that his left hand does not know what his right hand 

gives." [Al-Bukhari and Muslim 
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ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون  -ه. 1423العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1425شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة، 

   (3704) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ريض -لصديق دخل عبد الرمحن بن أيب بكر ا
 -صىل اهلل عليه وسلم-لَع انليب  -اهلل عنهما

-وأنا مسندته إىل صدري، ومع عبد الرمحن 
سواك رطب يسنت به فأبده  -ريض اهلل عنهما

 بُّصه -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 

Abdur-Rahman ibn Abi Bakr visited the 
Prophet as I had the Prophet's head 

reclined on my chest. `Abdur-Rahman, may 
Allah be pleased with them, had a fresh 
Siwaak and was brushing his teeth with. 

Allah's Messenger kept his eye on it 

 :احلديث .1514
قالت: ))دخل عبد  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ىلع  -ريض اهلل عنهما-الرمحن بن أيب بكر الصديق 
وأنا ُمْسِنَدتُه إىل  -عليه وسلم صىل اهلل-انليب 

ه  بَدَّ
َ
صدري، ومع عبد الرمحن ِسواك َرْطب يَْسنَتُّ به، فأ

َخْذُت  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
برََصه، فَأ
َواك َفَقَضمتُه، َفَطيَّبتُه، ُثمَّ َدفَعتُُه إىل انليب  صىل -السل

صىل -َفاْسنَتَّ به فما رأيُت رسول اهلل  -اهلل عليه وسلم
حَسَن منه، فَما َعَدا  -اهلل عليه وسلم

َ
اسنَتَّ اْستِنَانًا أ

: َرفَع يََده -صىل اهلل عليه وسلم-أن َفَرَغ رسول اهلل 
ثمَّ  -ثالثا-، ثم قال: يف الرفيق األىلع -أو إصبعه-

 .قَىَض، واَكنت تقول: َماَت بنََي َحاقِنيَِت وََذاقَِنيِت((

** 

1514. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: 

"`Abdur-Rahman ibn Abi Bakr visited the Prophet as I 

had the Prophet's head reclined on my chest. `Abdur-

Rahman, may Allah be pleased with them, had a fresh 

Siwaak and was brushing his teeth with. Allah's 

Messenger kept his eye on it, so I took the Siwaak, 

gnawed it, freshened it, and then gave it to the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him. He 

brushed his teeth with it and I had never seen Allah's 

Messenger brushing his teeth more beautifully. After 

finishing brushing his teeth, he lifted his hand, or his 

finger, and said three times, "To the highest 

companions." Then, he passed away." `A'ishah would 

say: "He died while his head was resting between my 

chest and chin." 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قصًة تبني نلا مدى  -ريض اهلل عنها-تذكر اعئشة 
للسواك وتعلقه  -صىل اهلل عليه وسلم-حمبة انليب 

ريض اهلل -به، وذلك أن عبد الرمحن بن أىب بكر 
صىل اهلل عليه -دخل ىلع انليب  -أخا اعئشة- -عنه

سواك رطب، يدلك به  يف حال الزنع ومعه -وسلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-أسنانه. فلما رأى انليب 

السواك مع عبد الرمحن، لم يشغله عنه ما هو فيه من 
املرض والزنع، من حمبته هل، فمدَّ إيله برصه، اكلراغب 

فأخذت  -ريض اهلل عنها-فيه، ففطنت اعئشة 
السواك من أخيها، وقصت رأس السواك بأسنانها 

صىل اهلل عليه -ه، ثم ناوتله انليب ونظفته وطيبت
، فاستاك به. فما رأت اعئشة تسواًك أحسن من -وسلم

تسوكه. فلما طهر وفرغ من التسوك، رفع إصبعه، 
، ثم -تعاىل-، وَيتار انلقلة إىل ربه -تعاىل-يوحد اهلل 

ريض -. فاكنت اعئشة -صىل اهلل عليه وسلم-تويف 

** 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, recalls a story 

that demonstrates how much the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, loved the Siwaak 

and how attached he was to it. That is to say that 

`A'ishah's brother `Abdur-Rahman ibn Abi Bakr, may 

Allah be pleased with them, visited the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, when he was 

near death. He had a fresh Siwaak in his hand, which 

he was brushing his teeth with. When the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, saw `Abdur-

Rahman with it, the sickness and pain he was 

experiencing did not distract him, because he liked it so 

much. He stared at the Siwaak in `Abdur-Rahman's 

hand as if he wanted it. `A'ishah realized that, so she 

took the Siwaak from her brother, clipped off the top of 

the Siwaak with her teeth, cleaned it and freshened it 

up and gave it to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, so he brushed his teeth with it. 

`A'ishah said that she had never seen anyone brush 

their teeth more beautifully than the way the Prophet 

did then. After he finished brushing his teeth, he raised 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < وفاته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُمْسِنَدتُه : مميلته •

 .الرطب : ضد ايلابس، ويصدق ىلع األخرض واملندى •

 .يَسنَتُّ به : يُِمرُّ السواك ىلع أسنانه، كأنه حيددها •

ه : مدَّ إيله برصه وأطاهل • بَدَّ
َ
 .فأ

 .سفل ابلطن، واذلاقنة: ما حتت اذلقن ورأس احللقومبني َحاقِنَيِت وَذاقِنَيِت : احلاقنة: يه املعدة أو أ •

 .فَقَضمته : مضغته بأطراف األسنان؛ يِلَِلني •

 .سواك : مسواك من اجلريد األخرض •

 .طيَّبتُه : جعلته طيبا صاحلا؛ للتسوك به •

وز فراغه من التسوك حىت رفع، أي: أنه بادر َرفَع : ما جاوز، وفرغ: انتىه، واملعىن: ما جا -صىل اهلل عليه وسلم-فما َعَدا أن فََرغ رسول اهلل  •
 .بذلك

 .الرفيق : املرافق •

 .واألىلع : صفة للرفيق، وهو األرجح؛ ألن الرسل أىلع اخللق فضال ومزنلة •

 .قىض : مات •

 .أشار برأسه : أومأ به •

 :فوائد احلديث
 .جواز االستياك بالسواك الرطب .1

 .للسواك -صىل اهلل عليه وسلم-حمبة انليب  .2

 .-ريض اهلل عنها-ة اعئشة قوة فطن .3

 .العمل بما يفهم من اإلشارة وادلاللة .4

 .إصالح السواك وتهيئته .5

 .جواز االستياك بسواك الغري بعد تطهريه وتنظيفه .6

 .حرص عليه مع ما هو فيه من تعب املرض -صىل اهلل عليه وسلم-توكيد أمر السواك لكونه  .7

 .حيث لم يذهل عن التسوُّك وادلاعء حال املوتورباطة جأشه  -صىل اهلل عليه وسلم-قوة قلب انليب  .8

 .استحباب االستياك عند االحتضار .9

 .يف السماء -عز وجل-إثبات علو اهلل  .10

 .يف ِحجرها، وبيتها، ويومها -صىل اهلل عليه وسلم-ووفاته  -ريض اهلل عنها-فضيلة اعئشة  .11

 املراجع:املصادر و

ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار 1381نصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األ
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة 1414علماء السلف، الطبعة: اثلانية 

صىل اهلل -نه مغتبطة، وُحق هلا ذلك، بأ -اهلل عنها
 .تويف ورأسه ىلع صدرها -عليه وسلم

his finger, affirming the oneness of Allah, and chose to 

go and meet his Lord the Most High. Then, he passed 

away -- may Allah's peace and blessings be upon him. 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, was proud, 

and rightfully so, that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, passed away while his 

head was upon her chest. 
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ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني ، مكتبة الصحابة، 1426ة، الطبعة: العارشة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهر
لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط،  -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426اإلمارات، الطبعة: األوىل 

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن  1408قادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية مراجعة وتقديم: عبد ال
عة: األوىل إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطب

 .ه1422
   (3484) رقم املوحد:ال
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < زهده صىل اهلل عليه وسلم

 .رواه مسلم حلديث:راوي ا

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يْلَتَيِْه باألرض وينصب ساقيه •

َ
 .مقعيا : هو اذلي يُلصق أ

 :فوائد احلديث
 .عدم اإلكثار من الطعام واجللوس ىلع املائدة طويال .1

 .نليب صىل اهلل عليه وسلماحلث ىلع اتلواضع مطلقا، اقتداء با .2

 .جواز األكل ُمقعيا .3

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل، الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
 دار: نرش عثيمني، البن الصاحلني، رياض رشح. م1987 - ه1407 عرش، الرابعة الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة

مد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض حم ترقيم, مسلم صحيح. ه1426 الطبعة، الرياض، للنرش، الوطن
 .ه1418الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

   (4296) الرقم املوحد:

يُْت رسوَل اهللِ 
َ
َجالًِسا  -صىل اهلل عليه وسلم-َرأ

ُكُل َتْمرًا
ْ
  ُمْقِعًيا يَأ

I saw the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, eating 
some dates while sitting on his buttocks 

with his knees bent upwards. 

 :حلديثا .1515
يُْت رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنٍس 

َ
-قال: َرأ

ُكُل َتْمًرا. -صىل اهلل عليه وسلم
ْ
 َجالًِسا ُمْقِعيًا يَأ

** 

1515. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "I saw 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, eating some dates while sitting 

on his buttocks with his knees bent upwards". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -: رأيت رسول اهلل -ريض اهلل عنه-قال أنس 
صبا جالًسا الصًقا أيلَتَيِْه باألرض نا -اهلل عليه وسلم

ساقيه يأكل تمًرا؛ ئلال يأكل كثرًيا، فإنه يف هذه احلالة 
 .ال يكون مطمئًنا يف اجللوس فلن يأكل كثرًيا

** 

Anas, may Allah be pleased with him, said: I saw the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, eating some dates while sitting with his 

buttocks on the ground and his knees bent upwards. 

He sat that way so as not to eat much, because in this 

position one is not sitting comfortably so he does not 

eat much. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه ص اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأبو داود والنسايئ يف السنن الكربى وادلاريم وأمحد راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 جواز ارتداء اثلياب اخلرض. .1

 املراجع:املصادر و

البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،
ه. رشح صحيح ابلخارى، البن بطال، 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة، 1987 -ه 1407عرش، 

ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد 1423، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 2هيم، طحتقيق: أبو تميم يارس بن إبرا
م. 1975 - ـه1395مرص، الطبعة اثلانية،  -حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -املحقق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، 
بريوت. السنن الكربى،  -م. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا 2001 - ـه1421األوىل، 

م. 2001 - ـه1421خرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، للنسايئ، حققه و
دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية  -مسند ادلاريم، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم، اتلمييم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين 

 .م2000 - ـه1412عودية الطبعة األوىل، الس
   (4297) الرقم املوحد:

وعليه  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيُت رسوَل اهللِ 
ْخَِضَانِ 

َ
  ثَْوَباِن أ

I saw the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, wearing 

two green garments. 

 :احلديث .1516
 قال: رأيُت  -ريض اهلل عنه-عن أيب رمثة اتلييم 

وعليه ثَْوَباِن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهلِل 
اِن. ْخرَضَ

َ
 أ

** 

1516. Hadith: 

Abu Rimthah At-Taymi, may Allah be pleased with him, 

reported: "I saw the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, wearing two green 

garments". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -أنه رأى انليب  -ريض اهلل عنه-َيرب أبو رمثة 
 .وعليه بلاس أخرض -اهلل عليه وسلم

** 

Abu Rimthah, may Allah be pleased with him, reports 

that he saw the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, wearing green garments. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :اين املفرداتمع
 .صليت : أي: صالة اتلهجد •

 .َهَمْمُت : اهلم: العزم ىلع اليشء •

 :فوائد احلديث
 .استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل .1

 .اختيار انليب صىل اهلل عليه وسلم تطويل صالة الليل .2

 .خمالفة اإلمام يف أفعاهل معدودة يف العمل اليسء .3

 .استحسان السؤال يف حال لم يتضح الالكم .4

 .اجتهاد انليب صىل اهلل عليه وسلم يف العبادة، وجماهدته نفسه يف طاعة اهلل .5

 .ال أحد يطيق ما اكن عليه الصالة والسالم يف العبادة .6

فضيلة ابن مسعود ريض اهلل عنه، وجدله يف العبادة وحرصه ىلع املحافظة ىلع االقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم، وإن خالف هوى انلفس  .7
 .بوما حت

يللة،  -صىل اهلل عليه وسلم-َصليت مع انليب 
َطاَل القيام حىت َهَمْمُت بأمر ُسوء! قيل: وما 

َ
فَأ

َدَعهُ 
َ
 َهَمْمَت به؟ قال: َهَمْمُت أن أْجلِس وأ

 

I prayed one night with the Prophet, may 
Allah’s peace and blessings be upon him, 
and he prolonged the standing for so long 
that I was I about to do something bad. It 
was asked: “What were you about to do?” 

He said: “I was about to sit down and leave 
him (standing)”. 

 :احلديث .1517
صليت مع قال:  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

يللة، فأطال القيام حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
َهَمْمُت بأْمِر ُسوٍء! قيل: وما َهَمْمَت به؟ قال: َهَمْمُت 

َدَعه.
َ
 أن أجلس وأ

** 

1517. Hadith: 

Ibn Mas‘ud, may Allah be pleased with him, reported, "I 

prayed one night with the Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, and he continued standing 

for long until I was I about to do something bad. 

Someone said: What were you about to do? He said: I 

was about to sit down and leave him (standing)”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل -مع انليب  -ريض اهلل عنه-صىل ابن مسعود 
صىل اهلل عليه -ذات يللة، فقام انليب  -عليه وسلم

صىل اهلل عليه -، قياما طويال، وهذا هو دأبه -وسلم
طول القيام، حىت  -ريض اهلل عنه-فشق عليه  -سلم

-ريض اهلل عنه-، فسئل َهمَّ بأمر ليس يرس املرء فعله
: ما َهَمْمت به؟ قال: َهَمْمُت أن أجلس وأدعه قائما؛ 

 .مما حلقه من املشقة

** 

Ibn Mas‘ud, may Allah be pleased with him, reported, "I 

prayed one night with the Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, and he prolonged the 

standing for so long that I was I about to do something 

bad. It was asked: ‘What were you about to do?’ He 

said: ‘I was about to sit down and leave him (standing).’” 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

350 
 

 .اهلم يف اخلروج من الصالة ال يعد خروجا منها ما لم يقرتن بنية وجزم .8

 .تأدب ابن مسعود ريض اهلل عنه مع انليب صىل اهلل عليه وسلم .9

 .حسن معاملة انليب صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه .10

 املراجع:املصادر و

اشبيليا، الطبعة األوىل.  بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد اهلاليل، دار كنوز رياض الصاحلني، أ.د.محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز 
حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت،  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د.مصطىف ابلغا  -ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د.مصطىف سعيد اخلن  

م.      رشح رياض الصاحلني، الشيخ: حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن 1987 - ـه1407رشة م، الطبعة الرابعة ع1977 - ـه 1397الطبعة األوىل: 
بريوت، الطبعة األوىل،  -ه. رياض الصاحلني، د.ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 1426للنرش، طبع اعم 

ه. صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج 1422بن اسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  م.  صحيح ابلخاري، حممد2007 - ـه1428
بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، املؤلف: أمحد  -القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه1323امللك القسطالين، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة السابعة، بن حممد بن أىب بكر بن عبد 
   (4226) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذات  -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 
  يللة فافتتح ابلقرة

I prayed with the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, one night 

and he started reciting Surat-ul-Baqarah. 

 :احلديث .1518
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان 

ذات يللة  -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 
فَاْفتََتَح ابلقرة، فقلت: يركع عند املئة، ثم مىض، 
فقلت: يصيل بها يف ركعة فمىض، فقلت: يركع بها، ثم 

عمران فقرأها، يقرأ افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل 
اًل: إذا َمر بآية فيها تَسِبيٌح َسبَيَح، وإذا َمر بسؤال  ُمرَتَسل
َسأل، وإذا َمر بِتََعوٍُّذ َتَعوََّذ، ثم ركع، فجعل يقول: 

فاكن ركوعه ُنًوا من ِقيَاِمِه، ثم « سبحان ريب العظيم»
ثم قام « سمع اهلل ملن محده، ربنا لك احلمد»قال: 

سبحان ريب »ا ركع، ثم سجد، فقال: طوياًل قريبا مم
 فاكن سجوده قريبًا من قيامه.« األىلع

** 

1518. Hadith: 

Hudhayfah ibn al-Yamaan, may Allah be pleased with 

him, reported: "I once prayed with the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, at night and 

he started reciting Surat-ul-Baqarah. I thought that he 

would bow in Ruku‘ at the end of one hundred verses, 

but he continued. I thought that he would probably 

recite it in one Rak‘ah, but he continued. I thought he 

would perhaps bow in Ruku‘ on completing (this 

Surah). He then started reciting Surat-an-Nisaa’ and 

read it all, then he started reciting Surat-Aal-‘Imraan 

and read it all. He recited slowly and when he came 

across a verse of Tasbeeh (glorifying Allah), he would 

glorify Him; when he came across a verse asking Allah 

(for something), he would ask it from Him; and when he 

came across a verse seeking refuge (with Allah), he 

would seek refuge (with Him). He then bowed in Ruku‘ 

and said: 'Subhaana Rabbee Al-‘Azheem (How Perfect 

is my Lord, the Supreme)'. His bowing lasted about the 

same length of time as his Qiyaam (standing). Upon 

rising from Ruku‘, he said: 'Sami‘ Allahu liman hamidah. 

Rabbanaa laka al-hamd (Allah listens to him who 

praises Him. Praise be to You, Our Lord). He then 

remained standing about the same length of time as he 

had spent in bowing. He then prostrated and said: 

'Subhaana Rabbee Al-A‘laa (How Perfect is my Lord, 

the Most High)', and his Sujood (prostration) lasted 

nearly the same length of time as his Qiyaam. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف قيام  -صىل اهلل عليه وسلم-قام حذيفة مع انليب 
الليل فأطال الصالة، قرأ يف ركعة واحدة ابلقرة ثم 
النساء ثم آل عمران، واكن إذا مر بآية سؤال سأل وإذا 
مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، يف أثتاء 

واكنت صالته متناسقة يف الطول، الركوع  قراءته،
 .قريبا من القيام، والسجود قريبا من الركوع

** 

Hudhayfah once stood with the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, praying the night 

prayer and he lengthened the prayer by reciting Surat-

ul-Baqarah, then Surat-un-Nisaa', then Surat Aal 

‘Imraan in one Rak‘ah (unit of prayer). While he was 

reciting, whenever he came to a verse of asking, he 

would ask from Allah; with a verse of Tasbeeh 

(glorification), he would glorify Allah; and with the verse 

of Ta‘awwoodh (seeking refuge), he would seek refuge 

with Allah. So his prayer was consistent in length; the 

length of the Ruku‘ was near the length of Qiyaam 

(standing), and the Sujood was near the length of 

bowing. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

352 
 

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -هريض اهلل عن-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: أي: صالة اتلهجد -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب  •

 .مرتساًل : متأنيًا غري مستعجل •

 .ُنوا : مثالً  •

 .االستعاذة : لقد جلأت إىل ملجأ وذلت بمالذ •

 .، خمتتمة بالتسليمالصالة : اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ، مفتتحة باتلكبري •

 .سبحَّ اهلل : قال: سبحان اهلل. أي نزهه وقدسه •

 :فوائد احلديث
 .جواز صالة الليل يف مجاعة، ال ىلع  وجه املداومة .1

 .يستحب تطويل القيام يف صالة الليل .2

 . استحباب تطويل الركوع واالعتدال والسجود وجعله ُنوا من القيام .3

 .ترتيب سور املصحف جواز القراءة يف صالة الليل ىلع غري .4

 .استحباب تكرار التسبيح يف الركوع والسجود وال حرص هل يف صالة الليل .5

 .قراءة القرآن تكون بتدبر آلياته وفهم ملعانيه .6

 .إذا مر بآية فيها تسبيح -تعاىل-يستحب تسبيح اهلل  .7

 .يستحب أن يكون القيام والركوع واالعتدال والسجود قريبا من السواء .8

 .قرة وآل عمران دون إضافة سورة كذاجواز إطالق ابل .9

 .يف العبادة، وجماهدته نلفسه يف طاعة اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-اجتهاد انليب  .10

 .-صىل اهلل عليه وسلم-حيث قام مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-فيه فضيلة حذيفة بن ايلمان  .11

 املراجع:املصادر و

د الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل.  بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد اهلاليل، دار كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عب
مؤسسة الرسالة،  -حممد أمني لطيف  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا   -ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن 

م.                                    رشح رياض الصاحلني، الشيخ: حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن للنرش، طبع 1977 - ـه1397الطبعة األوىل،  -بريوت 
 دار الكتاب العريب.   رياض الصاحلني، انلووي، حتقيق د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري -حممد بن عالن  -ه. ديلل الفاحلني 1426اعم 

م.  صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي 2007 - ـه1428للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .بريوت -انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (3727) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ُعرِضت : ُعرِض ابن عمر يف ضمن اجليش الختبار أحواهلم قبل مبارشة القتال؛ للنظر يف هيئتهم، وترتيب منازهلم وغري ذلك •

َجاَزيِن : سمح يل بالقتال •
َ
 .فَأ

 :فوائد احلديث
ُد رجال جيشه وسالحهم؛ ألنه أكمل لأل .1 هبة واالستعداد، وهو من احلزم املطلوب يف القائد، فريد من ال يصلح من ينبيغ للقائد واألمري، تفقُّ

 .الرجال، اكلضعفاء واملرجفني، وما ال يصلح من أدوات القتال، اكألسلحة الفاسدة، ويقبل الصالح من ذلك

هذا لذلكر، وتزيد األنىث باحليض، فهو  ابللوغ حيصل يف تمام اخلامسة عرش، أو بإنزال الَمين، أو بنبات اعنته، وهو الشعر اخلشن حول القبل، .2
 .من عالمات ابللوغ اخلاصة بها

 -صىل اهلل عليه وسلم-ُعرِْضُت لََعَ َرُسوِل اهلل
ةَ؛ فَلَْم جُيِْزيِن  ْرَبَع َعْْشَ

َ
نَا اْبُن أ

َ
ُحٍد، وَأ

ُ
  يَْوَم أ

I was presented to the Messenger of Allah, 
may Allah's peace and blessings be upon 

him, on the Day of Uhud, and I was 
fourteen years old, so he did not grant me 

permission (to join the fight). 

 :احلديث .1519
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-ُعرِْضُت ىلَعَ رَُسوِل اهلل »
ْزيِن، وعرضت عليه  َة؛ فَلَْم جُيِ ْرَبَع َعرْشَ

َ
نَا اْبُن أ

َ
ُحٍد، َوأ

ُ
أ

َجاَزيِن 
َ
َة فَأ  «.يوم اخلندق، وأنا ابُن مَخَْس َعرْشَ

** 

1519. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with them, 

reported: "I was presented to the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, on the 

Day of Uhud, and I was fourteen years old, so he did 

not grant me permission (to join the fight). Then I was 

presented to him on the Day of Al-Khandaq, and I was 

fifteen years old, and he granted me permission". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

رض أنه عُ  -ريض اهلل عنه-أخرب عبد اهلل بن عمر 
صىل اهلل عليه -لذلهاب إىل الغزو ىلع رسول اهلل 

يف وقعة  -من باب عرض العسكر ىلع األمري- -وسلم
أحد، واكنت يف السنة اثلاثلة من اهلجرة، وعمره أربع 

من  -صىل اهلل عليه وسلم-عرشة سنة، فرده انليب 
اذلهاب إىل احلرب؛ لصغره، ثم عرض عليه يف اعم 

اخلامسة، وعمره مخس عرشة اخلندق واكنت يف السنة 
يف املقاتلة،  -صىل اهلل عليه وسلم-سنة، فأجازه انليب 

فلعله اكن يوم أحد يف أول الرابعة عرش، ويوم اخلندق 
 .يف آخر اخلامسة عرش

** 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him, 

reported that he was presented to the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, in 

order to join the battle (as a way of presenting the 

soldiers to the leader). This took place during the Battle 

of Uhud in the third year after Hijrah. As he was 

fourteen years old, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, refused to allow him to 

participate due to his young age. Later on, he was 

presented to him in the year of the battle of Al-Khandaq. 

This was in the fifth year after Hijrah, and he was fifteen 

years old. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, enlisted him in the forces. 

Perhaps on the Day of Uhud, `Abdullah ibn `Umar had 

recently turned fourteen years old, while on the Day of 

Al-Khandaq he was nearly sixteen years old. 
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 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -
يح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث صح -ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة،  -ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
مرقاة املفاتيح،  -ه. 1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة:  -ه. 1426الطبعة: العارشة  اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة،

 .م2002ه، 1422يلع بن سلطان القاري، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 
   (2972) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :ىن اإلمجايلاملع

فَِْش َِسَّ رُسوَل اهلل 
ُ
ُكن أِل

َ
اهلل عليه  صىلَّ -فَلَم أ

 -صىلَّ اهلل عليه وسلم-َولَو تََرَكَها انليبر  -وسلَّم
 لََقبِلُتَها

 

I could not disclose the secret of the 
Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him. Had the Prophet, 
may Allah's peace and blessings be upon 
him, not proposed to her, I would have 

accepted (to marry) her. 

 :احلديث .1520
نَّ عمَر  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

َ
-أ

َمت بِنتُُه َحفَصة، َقاَل: لَِقيُت  -ريض اهلل عنه يَّ
َ
ِحنَي تَأ

َفَعَرضُت َعلَيه  -ريض اهلل عنه-عثماَن بن عفان 
نَكْحتَُك 

َ
َحفَصَة بِنَت  َحفَصة، َفُقلُت: ِإْن ِشئَْت أ

ْمِري، فَلَِبثُت يَلَايِلَ ُثمَّ لَِقَييِن، 
َ
نُظر يِف أ

َ
ُعَمر؟ قَال: َسأ

بَا 
َ
َج يَويِم َهَذا، فَلَِقيُت أ تََزوَّ

َ
ْن اَل أ

َ
َفَقال: قَْد بََدا يِل أ

نَْكْحتَُك  -ريض اهلل عنه-بَكر 
َ
فُقلُت: إِْن ِشئَْت أ

بُو بَكر 
َ
 -ريض اهلل عنه-َحفَصَة بِنَت ُعَمَر، فََصَمَت أ

وَْجَد ِمينل ىلَعَ 
َ
فَلَم يَرِجْع إِيَلَّ َشيئًا! َفُكنُْت َعلَيِه أ
صىلَّ اهلل عليه -ُعثَماَن، فَلَِبَث يَلَايِلَ ُثمَّ َخَطبََها انلَّيِب 

بُو بَكر، فَقال:  -وسلَّم
َ
نَْكْحتَُها إِيَّاُه، فَلَِقَييِن أ

َ
فَأ

َّ ِحنَي َعرَ  َّ َحفَصَة فَلَْم أرِْجع لََعلََّك وََجدَت يلَعَ ْضَت يلَعَ
ْن أرِْجع 

َ
إِيَلَك َشيًئا؟ َفُقلُت: َنَعم، قَاَل: َفإِنَُّه لَْم َيْمنَْعيِن أ

نَّ انليِبَّ 
َ
ينل ُكنُت َعِلْمُت أ

َ
َّ ِإالَّ أ إِيَلَك ِفيَما َعَرضَت يلَعَ

فيِْش رِسَّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-
ُ
ُكن أِل

َ
َذَكَرَها، فَلَم أ

-َولَو تََرَكَها انليبُّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-َل اهلل رُسو
 لََقِبلتَُها. -صىلَّ اهلل عليه وسلم

** 

1520. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of 

them, reported that `Umar, when his daughter Hafsah 

became a widow, said: "I met `Uthmaan ibn `Affaan, 

may Allah be pleased with him, and offered Hafsah for 

marriage to him. I said: 'If you wish, I shall give you 

Hafsah bint `Umar in marriage.' `Uthmaan said: 'I shall 

think over the matter.' I waited for a few days and then 

`Uthmaan met me and said: 'It occurred to me that I 

should not marry at present.' Then I met Abu Bakr, may 

Allah be pleased with him, and said to him: 'If you wish, 

I shall marry Hafsah bint `Umar to you.' Abu Bakr 

remained silent and did not give me any reply! I was 

more upset with him than with `Uthmaan. A few days 

later, the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, asked for her hand in marriage and I married 

her to him. Thereafter, I met Abu Bakr who said: 

'Perhaps you were angry with me when you offered 

Hafsah to me and I said nothing in reply?' I said: 'Yes, 

that is so.' He said: 'Nothing stopped me from 

responding to your offer except that I knew that the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

had mentioned her, and I could not disclose the secret 

of the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him. Had the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, not proposed to her, 

I would have accepted (to marry) her'' '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -ريض اّللَّ عنهما-يف احلديث أخرب عبد اهلل بن عمر 
حني تأيمت بنته "حفصة" أي  -أني عمر ريض اهلل عنه

من خنيس بن حذافة السهيم، وهو أخو عبد اهلل بن 
صىل اهلل عليه -حذافة، واكن من أصحاب انليب 

أصابته تويف باملدينة، واكن موته من جراحة  -وسلم
بأحد، واكن من السابقني إىل اإلسالم وهاجر إىل 
أرض احلبشة.  قال عمر: "لقيت عثمان بن عفان" أي 

صىل -بعد موت زوجته رقية بنت سيدنا رسول اهلل 

** 

In this Hadith, `Abdullah ibn `Umar, may Allah be 

pleased with both of them, quotes from his father, 

`Umar, his account of what he did when his daughter 

Hafsah became a widow after the death of her husband 

Khunays ibn Hudhaafah as-Sahmi. Khunays was the 

brother of `Abdullah ibn Hudhaafah, and he was one of 

the Companions of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him. He died in Madinah as a result 

of an injury that he sustained in the battle of Uhud. He 

was one of the first people to embrace Islam, and he 

made Hijrah (migration) to Abyssinia.  `Umar said: "I 

met with `Uthmaan ibn `Affaan (i.e. after the death of 
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. قال عمر: "فعرضت عليه حفصة" -اهلل عليه وسلم
ففيه جواز عرض اإلنسان بنته ىلع أهل اخلري 

ترجم به ابلخاري. والصالح، وال نقص يف ذلك، كما 
قال عمر: "فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت 
عمر" وأىت بهذا األسلوب: وهو اتلعبري باجلملة 
الرشطية، جتعل املخاطب حر االختيار، وهذا من 
حسن ابليان املشجع واحلاض ىلع القبول، ونسب 
ابنته إيله، وهذا فيه إجياز باحلذف، كأنه يقول: أي 

وحسن خلطته.  فاكن رد  بنت عمر وأنت تعلم شأنه
عثمان: "سأنظر يف أمري" أي أفكر يف شأين هل 
أتزوج اآلن أو أؤخر ذلك، قال عمر: "فلبثت يلايل ثم 
لقيين فقال: قد بدا يل أن ال أتزوج يويم هذا" أراد 
عثمان من ذلك مطلق الزمن: أي يف زمين هذا، وأىت 
به دلفع توهم إرادته اتلبتل واالنقطاع عن الزتوج 

-ملنيه عنه، قال عمر: "فلقيت أبا بكر الصديق ا
فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة  -ريض اهلل عنه

بنت عمر فصمت" فرتك الصديق الالكم عن قصد 
َخص من السكوت، قال عمر: "فكنت 

َ
اٍع هل أ ودِلَ

أوجد" أي أشد غضباً "عليه مىن ىلع عثمان" وذلك 
ا الصديق فرتكه  ألن عثمان حصل منه اجلواب، وأمَّ

أصاًل، "فلبثت يلايل ثم خطبها انليب فأنكحتها إياه 
فلقيين أبو بكر" أي بعد تمام الزتويج وزوال حمذور 
م العتذاره  بيان حقيقة األمر، قال الصديق وقدي
وتطييبا خلاطر أخيه: "لعلك" يه لإلشفاق، وأىت به 
اعتماداً ىلع حسن خلق عمر، وأنه ال يغضب ذللك، 

سب الطبع، فقال هل ولكن جواز الغضب منه حب
ذلك، قال الصديق: "لعلك وجدت يلع حني عرضت 
يلعي حفصة فلم أرجع" أي غضبت يلع حينها، فقال 
عمر: "نعم": وهذا من عمر إخباراً بالوقوع وعماًل 
بالصدق، فقال أبو بكر الصديق "فإنه لم يمنعين أن 
أرجع إيلك فيما عرضت يلعي إال أين كنت علمت أن 

ذكرها"، أي: كنت مريداً  - عليه وسلمصىل اهل-انليبي 
  -صىل اهلل عليه وسلم-الزتوج بها، ولعل ذكر انليب 

يف رغبته يف خطبة حفصة اكن حبرضة الصديق دون 
غريه، فرأى أن ذلك من الرسي اذلي ال يباح؛ فذلا قال 

his wife Ruqayyah, daughter of the Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him), and I 

offered Hafsah to him in marriage." This indicates the 

permissibility of offering a person’s daughter in 

marriage to a righteous man of good character and 

religion, and that there is no shame in doing so. Al-

Bukhari, may Allah have mercy upon him, entitled a 

chapter in his Sahih: Permissiblity of offering one's 

daughter or sister in marriage to a righteous man. 

`Umar said to `Uthmaan: "If you wish, I shall give you 

Hafsah, daughter of `Umar, in marriage." He used a 

conditional clause because it gives the addressee 

freedom of choice, and this is a good manner of speech 

that encourages the addressee to accept. `Umar was 

also keen on attributing his daughter to himself as if 

adding: "and you know `Umar's status and his good 

companionship."  `Uthmaan reply was that he would 

think about it; i.e. he would consider whether he should 

marry then or delay it.  `Umar then said that he waited 

a few days and then saw `Uthmaan, who told him that 

he had decided not to marry 'at present'. He said 'at 

present' so that his answer would not be misunderstood 

to mean that he had chosen to remain celibate and 

never get married, which is forbidden in Islam.  `Umar 

then met Abu Bakr as-Siddeeq, may Allah be pleased 

with him, and said to him: "If you wish, I shall marry 

Hafsah, daughter of `Umar, to you." Abu Bakr was 

silent, but it was for a very specific reason. His silence 

made `Umar angry, more so than when `Uthmaan 

refused his daughter since at least `Uthmaan gave him 

a reply while Abu Bakr did not say a word. A few days 

later, the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, proposed to marry Hafsah, and `Umar 

accepted and married her off to him. After the marriage 

had taken place, with the reason for Abu Bakr's silence 

no longer existing, Abu Bakr offered his apology to 

`Umar to remove any hard feelings between them. He 

said: "'Perhaps you were angry with me when you 

offered Hafsah to me and I said nothing in reply?" He 

used the word 'perhaps' because, knowing `Umar's 

good character, he should not be angry with him for 

that, but it is also possible that he was angry as a 

natural reaction. `Umar replied truthfully, saying that he 

was indeed angry at his silence. Abu Bakr told him that 

nothing had prevented him from responding except that 

he had heard the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, mentioning her; i.e. expressing 

his desire to marry her. It is possible that the Prophet 

mentioned his desire to marry Hafsah in the presence 

of Abu Bakr alone, so Abu Bakr considered this to be a 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :اتمعاين املفرد
 .تأيمت : صارت بال زوج، واكن زوجها ُخنيس بن حذافة السهيم تويف ريض اهلل عنه •

 .وجدت : غضبت •

فيِْش : ألنرش وأظهر •
ُ
 .أِل

 .فَلَِبثُت : انتظرت •

 .بََدا : ظهر •

 .يَويِم َهَذا : زمين هذا، وحدد بايلوم، ملنع إرادة اتلبتل، وترك الزواج مطلقا •

وَْجَد : أي  •
َ
 .أشد غضبافَُكنُْت َعلَيِه أ

 .َذَكَرَها : أي ذكر أنه يريد أن يزتوج بها •

 :فوائد احلديث
 .جواز عرض اإلنسان ابنته أو أخته ىلع أهل اخلري والصالح؛ ملا فيه من انلفع العائد ىلع املعروضة عليه .1

 .فضل كتمان الرس واملبالغة يف إخفائه؛ فإذا أظهره صاحبه؛ ارتفع احلرج عمن سمعه .2

 .ة ذكرها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم أعرض عنها؛ ألنها ال تعد من أزواجهجيوز الزواج بامرأ .3

أشد من  -ريض اهلل عنه-اعتبا ىلع أيب بكر  -ريض اهلل عنه-املعاتبة ال تفسد املحبة، بل العتاب ىلع قدر املحبة كما قيل، وذللك اكن عمر  .4
من مزيد  -ريض اهلل عنه-ولعمر عند أيب بكر  -ريض اهلل عنه-عند عمر  -اهلل عنه ريض-؛ ملا اكن أليب بكر -ريض اهلل عنه-َعتبه ىلع عثمان 

 .املحبة واملزنلة

 .يستحب ملن أبدى عذره أن يقبل منه ذلك .5

 .اثليب ال بد هلا من ويل اكبلكر؛ فال تزوج نفسها .6

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن 1415وزي، ادلمام، ، دار ابن اجل1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4حممد بن عالن، ط

ه. صحيح 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة1428كثري، دمشق، بريوت، 
ه. نزهة 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14، طاملتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني
   (3448) الرقم املوحد:

"فلم أكن ألفيش رسي رسول اهلل" أي أظهر ما أرسه إيلي 
" باإلعراض عنها "لقبلتها": وذكره يل، "ولو تركها انليبي 

صىل اهلل -وهذ ألنه حيرم خطبة من ذكرها انليب 
ىلع من علم به.  ويف هذا تربية لألمة  -عليه وسلم

وأفرادها، وأن اذلي ينبيغ: كتم الرس، واملبالغة يف 
إخفائه، وعدم اتللكم فيما قد َيىش منه أن جيري إىل 

 .يشء منه

secret that must not be disclosed. That is the reason 

why he said: "and I could not disclose the secret of the 

Messenger of Allah," i.e. share with anyone else what 

he told me in confidence. He added that if the Prophet 

had refrained from marrying her, he would have 

accepted her, because it is forbidden to propose to a 

woman whom the Prophet had expressed his desire to 

marry.  This Hadith teaches Muslims the obligation to 

keep the secret keenly and not to say what might lead 

to disclosing any part of it. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

يوَم  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رجل للنيب 
نَا؟ قال: "يف اجَلنَّة"، 

َ
ْيَن أ

َ
يَْت إن قُتِلُْت فَأ

َ
َرأ

َ
ُحٍد: أ

ُ
أ

لىَْق تَمراٍت ُكنَّ يف يَِده، ثم قاتل حىت قُتَِل.
َ
 فأ

 

A man asked the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, during 

the Battle of Uhud: "If I am killed, where do 
you think I would be?" He (the Prophet) 

replied: "In Paradise." So the man tossed 
some dates that were in his hand and 

fought until he was killed. 

 :احلديث .1521
قال رجل  -ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل

يَْت إن  -صىل اهلل عليه وسلم-للنيب 
َ
َرأ

َ
ُحٍد: أ

ُ
يوَم أ

نَا؟ قال: 
َ
ْيَن أ

َ
لََْق تَمراٍت ُكنَّ يف « يف اجلَنَّةِ »قُِتلُْت فَأ

َ
فأ

 يَِده، ثم قاتل حىت قُِتَل.

** 

1521. Hadith: 

Jabir ibn ‘Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported: "A man asked the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, during the Battle of Uhud: 

'If I am killed, where do you think I would be?' He (the 

Prophet) replied: 'In Paradise.' So the man tossed 

some dates that were in his hand and fought until he 

was killed". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

واسمه ُعمري -أن رجاًل  -ريض اهلل عنه-أخرب جابر 
يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-قال للنيب  -بن احلَُمام

غزوة أحد: يا رسول اهلل! أرأيَت إن قاتلُت حىت 
 جاهدت املرشكني وقتلت يف هذه الوقعة قُتلُت، يعين

ما مصريي؟ قال: "أنت يف اجلنة"، فألَق تمرات اكنت 
معه، وقال: )إنها حلياة طويلة إن بقيت حىت آكل هذه 

. -ريض اهلل عنه-اتلمرات( ثم تقدم فقاتل حىت قتل 
: )أخرجه مسلم من -رمحه اهلل-تنبيه: قال ابن حجر 

خرج تمرات فجعل حديث أنس أن عمري بن احلمام أ
يأكل منهن ثم قال: لنئ أنا أحييت حىت آكل تمرايت 
هذه إنها حلياة طويلة. ثم قاتل حىت قتل. قلت: لكن 
وقع اتلرصيح يف حديث أنس أن ذلك اكن يوم بدر، 
والقصة اليت يف ابلاب وقع اتلرصيح يف حديث جابر 
أنها اكنت يوم أحد، فاذلي يظهر أنهما قصتان وقعتا 

 .واهلل أعلم(لرجلني، 

** 

Jabir ibn ‘Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported that a man called ‘Umayr ibn al-Humaam 

asked the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, during the Battle of Uhud: O Messenger of 

Allah! Tell me, if I fought until I was killed (meaning, if I 

fought the polytheists and got killed during this battle), 

what would my final destination be?  The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, replied that 

he would be in Paradise. Upon hearing that, the man 

threw down some dates that were in his hand and said: 

"It will be such a long life if I wait until I have eaten these 

dates." Then he went forward and fought until he was 

killed, may Allah be pleased with him. 
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 :فوائد احلديث
 يفيد هذا احلديث املسارعة بفعل اخلريات. .1
 .جزاء من قتل يف سبيل اهلل اجلنة .2

 .استحباب أن يسأل اإلنسان عما ال يعلم .3

 .هما اكن الصحابة عليه من حب نرص اإلسالم، والرغبة يف الشهادة ابتغاء مرضاة اهلل وثواب .4

 املراجع:املصادر و

نزهة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
 اجلامع–صحيح ابلخاري  -. ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف  - ـه1417اض، الطبعة األوىل، الري-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام

فتح ابلاري البن حجر العسقالين، دار املعرفة،  -ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة
1379. 

   (3194) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

قد اكن من َقْبلَكم يُؤخذ الرَُّجل َفُيْحَفُر هل يف 
فيها، ثمَّ يُؤىت باملنشار فيوضع األرض، فُيجعل 

لَع رأسه فُيجعل نِْصَفني، ويُْمَشُط بأْمَشاِط 
ه ذلك عن  احلديد ما دون حْلِمه وعظمه، ما يَُصدر

 ِدينِه

 

Among those who came before you, a man 
would be seized and held in a pit dug for 

him in the ground, and he would be sawed 
into two halves from his head, and his flesh 

would be torn away from his bones with 
iron combs, and none of this would turn 

him away from his religion. 

 :احلديث .1522
 -ريض اهلل عنه-عن أيب عبد اهلل خباب بن األرت 

 -صىل اهلل عليه وسلم-قال: شكونا إىل رسول اهلل 
اَل تَْستَنرِْصُ وهو 

َ
ٌد بُْرَدًة هل يف ِظلل الكعبة، فقلنا أ ُمتَوَسل

قد اكن من قبلكم »نلا، أال تدعو اهلل نلا؟ فقال: 
يُؤخذ الرجل فيُحفر هل يف األرض، فيُجعل فيها، ثمَّ 
يُؤىت بالِمنَْشاِر فيوضع ىلع رأسه فيُجعل نصفني، 
وُيمشط بأمشاِط احلديد ما دون حلمه وعظمه، ما 

نَّ اهلل هذا األمر حىت يَ  هُ ذلك عن دينه، واهلل يَلُِتمَّ ُصدُّ
يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال َياف إال 

ويف «. اهلل واذلئب ىلع َغنَِمه، ولكنكم تستعجلون
ٌد بُْرَدًة، وقد لقينا من املرشكني »رواية:  هو ُمتَوَسل

 «.شدة

** 

1522. Hadith: 

Abu ‘Abdullaah Khabbaab ibn Al-Aratt, may Allah be 

pleased with him, reported: "We complained to the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, while he was lying in the the shade of the 

Ka‘bah, placing his cloak under his head. We said, 'Will 

you not supplicate for our victory (over our opponents)? 

Will you not invoke Allah for us?' He replied, 'Among 

those who came before you, a man would be seized 

and held in a pit dug for him in the ground, and he would 

be sawed into two halves from his head, and his flesh 

would be torn away from his bones with iron combs, 

and none of this would turn him away from his religion. 

By Allah, Allah will bring this matter (Islam) to its 

completion until the traveler will walk from Sana'a to 

Hadhramaut fearing none except Allah and the wolf for 

his sheep, but you are rushing things.'" In another 

narration: "Having made a pillow from his cloak, and we 

had faced much persecution from the polytheists". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ما  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث حييك خباب 
وجده املسلمون من األذية من كفار قريش يف مكة، 

وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-فجاؤوا يشكون إىل انليب 
عليه -متوسد بردة هل يف ظل الكعبة، فبني انليب 

أن من اكن قبلنا ابتيل يف دينه  -الصالة والسالم
ر هل حفرة، ثم يُلَق فيها، أعظم مما ابتيل به هؤالء، حُيف

ثم يؤىت باملنشار ىلع مفرق رأسه ويشق نصفني، 
ويمشط بأمشاط احلديد ما بني جدله وعظمه، وهذه 

 -صلوات اهلل وسالمه عليه-أذية عظيمة. ثم أقسم 
سيتم هذا األمر، يعين: سيتم ما  -سبحانه-أن اهلل 

من دعوة  -عليه الصالة والسالم-جاء به الرسول 
، حىت يسري الراكب من صنعاء إىل اإلسالم

حرضموت ال َيىش إال اهلل واذلئب ىلع غنمه، ثم 

** 

In this Hadith, Khabbaab, may Allah be pleased with 

him, tells the story of the suffering that the Muslims 

faced from the disbelievers of the Quraysh in Makkah. 

They came complaining to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, while he was lying 

in the shade of the Ka‘bah placing his head on his 

cloak. The Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, explained that those who lived before us 

experienced severer trials regarding their religion. A pit 

would be dug for one of them and he would be thrown 

into it; then a saw would be brought to the top of his 

head and he would be sawed into two halves; and his 

flesh would be torn away from his bones with iron 

combs, which was extreme suffering. Then he, may 

Allah's peace and blessings be upon him, swore that 

Allah, the Almighty, would complete this matter, 

meaning that He would complete the message of Islam 

that the Messenger, may Allah's peace and blessings 
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  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < العهد امليك اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

رتل  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-َخبَّاب بن األ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ٌد بُْردَ  •  .ًة : جاعل الرُبَْدة حتت رأسهُمتَوَسل

 .الرُبَْدة : ِكَساء خمطط يلتحف به •

 .تَْستَنرِْصُ نلا : تسأل اهلل انلرص نلا •

ُه : ما يمنعه أو يرصفه •  .ما يَُصدُّ

 .الِمنَْشار : آلة يقطع بها اخلشب •

 .دون حلمه : تنفذ إىل ما حتت اللحم، من عظم وعصب •

نَّ : يلكُملن •  .يَلُِتمَّ

 .ين اإلسالمهذا األمر : دِ  •

 .الراكب : املسافر •

 .من صنعاء : بدل بايلمن •

 .حرضموت : موضع بأقىص ايلمن •

 :فوائد احلديث
 .جواز ِذكر ما يتعرض هل املسلم من ابلالء من باب اإلخبار، ال من باب الشكوى .1

 .ىلع ما جيدونه من العذاب يف سبيل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-صرب أصحاب انليب  .2

 .قوياالستنصار بال .3

 .جواز طلب ادلاعء ممن هو جماب ادلعوة، أو من أهل اخلري والصالح، برشط أال يرتك ادلاعء اعتماًدا ىلع داعئهم .4

 .ادلاعء ىلع الكفار وطلب ذلك .5

 .أصحابه وأن ما يصيبهم قد أصيب به أمم من قبلهم -صىل اهلل عليه وسلم-تثبيت انليب  .6

 .رس يرسامدح الصرب ىلع العذاب يف ادلين، وأن مع الع .7

 .اتلأيس بالصاحلني اذلين امتحنوا يف دينهم، فصربوا .8

 .العداوة بني أهل احلق وابلاطل قديمة .9

 .ثبات أهل اإليمان من األمم السابقة ىلع دينهم وعدم تركه، مع ما يتعرضون هل من أنواع األذى .10

 .االبتالء من لوازم اإليمان .11

ين، ولو كره الاكفرون .12  .أن العاقبة هلذا ادلل

 .الم ِدين األمن والسالماإلس .13

 .-تعاىل-، فقد أخرب بأمور مستقبلية غيبية، وحتقق ذلك بوعد من اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-صدق رساتله  .14

صحبه الكرام إىل ترك  -عليه الصالة والسالم-أرشد 
العجلة؛ فقال: "ولكنكم تستعجلون" أي: فاصربوا 
وانتظروا الفرج من اهلل، فإن اهلل سيتم هذا األمر، 

 عليه الصالة-وقد صار األمر كما أقسم انليب 
 .-والسالم

be upon him, had brought. This would be done in such 

a way that the one traveling from Sana'a to Hadhramaut 

would fear none except Allah and the wolf for his sheep. 

Then he, may Allah's peace and blessings be upon him, 

guided his noble Companions to stop rushing things, 

saying: "But you are rushing things," meaning: have 

patience and await relief from Allah, for Allah will surely 

complete this matter, and things went just as the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

swore they would go. 
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 .، من انتشار اإلسالم، واستتباب األمن والسالم-صىل اهلل عليه وسلم-حتقق ما أخرب به انليب  .15

 .كراهية االستعجال بانلرص، وأن انلرص يأيت مع الصرب .16

 املراجع:املصادر و

م.  بهجة انلاظرين رشح 2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
احلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، م.     تطريز رياض الص1997ه،  1418رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، 2002ه، 1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 
ني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، ه. رشح رياض الصاحل1407جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 

ت نرش.            ه.   ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانا1426
ه، 1428وي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلو

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: 2007
تيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، ه. مرقاة املفا1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .م2002ه، 1422بلنان، الطبعة: األوىل 
   (4246) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصال اتلصنيف:
 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: متفق عليها راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُقبَاَء : منطقة قباء: قرية اكنت ىلع بُعد ميلني من املدينة، ويه اآلن داخل املدينة •

 .بت إما ايلوم أي: لك يوم سبت، وهو األقرب، أو األسبوع، أي: أسبوعيًاسبت : الس •

 :فوائد احلديث
أن من حرج من بيته متطهًرا فصىل فيه ركعتني اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب زيارة مسجد قباء، وقد صح اخلرب عن سيلد البرش  .1

 .كعدل عمرة

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أيسل برسول اهلل ىلع اتل -ريض اهلل عنهما-حرص عبد اهلل بن عمر  .2

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: عصام هادي، وزارة 4ه. رياض الصاحلني، ط1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
ه. 1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض،  ه. رشح رياض1428األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 

فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، للحافظ ابن حجر العسقالين، قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب، رقم كتبه وأبوابه 
ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن 1379د اهلل بن باز، دار املعرفة، بريوت، وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عب

يزور قباء  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
  راكًبا وماشًيا، فيصيل فيه ركعتني

the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, would visit the 

Masjid of Qubaa' riding or walking, then he 
would pray there two Rak`ats 

 :احلديث .1523
قال: اكن  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

يزورُ ُقبَاءَ راكبًا وماشيًا،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
صىل اهلل -اكن انليب  فيَُصيلل فيه ركعتني.  ويف رواية:

يأيت مسجد ُقَباَء لك َسبٍْت راكبًا  -عليه وسلم
 .وماشيًا، واكن ابن ُعمر يفعله

** 

1523. Hadith: 

Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him, 

reported that "the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, would visit the Masjid of Qubaa 

riding or walking, then he would pray there two 

Rak`ats." In another narration: "The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, would go to 

the Masjid of Qubaa every Saturday riding or walking, 

and Ibn `Umar would do so as well. 

 .صحيح  :ديثدرجة احل
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

منطقة قباء اليت بيُِنَ بها أول مسجد يف اإلسالم قرية 
صىل -قريبة من مركز املدينة من عوايلها، فاكن انليب 

يزوره راكبا وماشيا، وقوهل لك سبت:  -اهلل عليه وسلم
يام بالزيارة  واحلكمة يف حيث اكن َيصص بعض األ

إىل قباء يوم السبت من  -صىل اهلل عليه وسلم-جميئه 
د حاهلم  لك أسبوع، إنما اكن ملواصلة األنصار وتفقُّ
ر منهم عن حضور اجلمعة معه، وهذا  وحال من تأخَّ

 .هو الرِس يف ختصيص ذلك بالسبت

** 

The Qubaa' region, where the first Masjid of Islam was 

built, is a town near the center of Madinah in its 'Awaali 

district. The Prophet would visit this place either riding 

or walking. The words "every Saturday" means that he 

would designate certain days for visiting it. The wisdom 

behind him visiting Qubaa' on Saturday of every week 

was to maintain relations with the Ansaaris (people of 

Madinah) and to see how they were doing, as well as 

those who stayed behind of attending the Friday prayer 

with him. This is the reason why the Prophet designated 

Saturday for their visit. 
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، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1392بريوت،  -، دار إحياء الرتاث العريب 2احلجاج، للنووي، ط
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3443) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ن : هنا تدل ىلع االستمراراك •

 .الم تزنيل" السجدة : السورة اليت اسمها السجدة" •

 .هل أىت ىلع اإلنسان" : السورة اليت اسمها اإلنسان" •

 :فوائد احلديث
 .استحباب قراءة هاتني السورتني يف صالة فجر يوم اجلمعة .1

 .عةمن السنة املواظبة ىلع قراءة هاتني السورتني يف صالة الفجر يوم اجلم .2

 .فيه تذكري للناس بما اكن وسيكون يف هذا ايلوم .3

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، لعبد العزيز بن باز، اعتناء سعيد بن يلع 1426ة، الطبعة األوىل، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهر

م. صحيح ابلخاري، أليب 1992 - ـه1412ه. خالصة الالكم، لفيصل املبارك احلريميل، الطبعة اثلانية، 1435بن وهف القحطاين، الرياض، الطبعة األوىل، 
ه. صحيح مسلم، املحقق: 1422الطبعة األوىل،  -بلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة عبد اهلل حممد بن إسماعيل ا

 .ملنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىلا دار انلجيم، حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (5320) ملوحد:الرقم ا

يقرأ يف صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
مَعِة: الم تَْْنِ 

ْ
ْجَدةَ وَهْل أىت الفجر يوم اجل يُل السَّ

 لَع اإلنسان
 Two surahs to read in the dawn prayer on 

Friday 

 :احلديث .1524
صىل -اكن انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهَريْرة 

َيْقرأ يِف صالة الفجر يَوَم اجلُُمَعِة: الم  -اهلل عليه وسلم
ْجَدَة وَهْل أىت ىلع اإلنَسان يُل السَّ  .«تزَْنِ

** 

1524. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, used to recite in the Dawn 

Prayer on Friday Surat-us-Sajdah and Surat-ul-

Insaan.” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن من اعدة انليب 
صالة الفجر يوم اجلمعة سورة السجدة اكملة، وذلك 
يف الركعة األوىل بعد الفاحتة، ويقرأ يف الركعة اثلانية 
بعد الفاحتة سورة اإلنسان اكملة؛ تذكريا بما اشتملت 

من أحداث عظيمة وقعت وستقع يف  عليه السورتان
هذا ايلوم, كخلق آدم، وذكر املعاد وحرش العباد، 

 .وأحوال القيامة, وغريها

** 

It was the practice of the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, to recite in the Dawn Prayer 

on Friday the whole of Surat-us-Sajdah in the first 

Rak`ah after reciting Surat-ul-Faatihah. In the second 

Ra`kah, he would recite the whole of Surat-ul-Insaan. 

He used to recite these two Surahs to remind Muslims 

of the great events of the past, such as the creation of 

Adam, and the great events that will happen, including 

the resurrection, the gathering of people, and other 

events that will take place on the Day of Judgment. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الش اتلصنيف:

 رواه أبو داود والرتمذي  والنسايئ يف السنن الكربى وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .القميص : ثوب خميط بكمني غري مفرج يلبس حتت اثلياب، من القطن اغبلا •

 :فوائد احلديث
 .اكن حيب القميص من اثلياب املخيطة. ألنه أسرت لألعضاء، وأقل مؤنة، وأخف ىلع ابلدن، والبسه أكث تواضعا -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  .1

 .يف ملبسه وما حيبه من اللباس -صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية االقتداء برسول اهلل  .2

 .جواز استحباب لبس بعض اثلياب دون بعض .3

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن 1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
ه. سنن 1415اجلوزي، ادلمام،  ، دار ابن1ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.ط1426للنرش، الرياض، الطبعة: 

 عبد ادلين حميي حممد: حتقيق داود، أيب سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
 الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، دلاع - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. بريوت – صيدا العرصية، املكتبة: نرش احلميد،

 .األردن – عمان –م. خمترص الشمائل املحمدية، لألبلاين، نرش: املكتبة اإلسالمية 2001 - ـه1421عة: األوىل، الطب
   (4827) الرقم املوحد:

َحبَّ اثلَِّياِب إىل رسوِل اهللِ 
َ
صىل اهلل عليه -اكن أ

  الَقِميُص  -وسلم
The garment that the Messenger of Allah, 
may Allah's peace and blessings be upon 

him, liked most was the Qamees (long 
shirt). 

 :احلديث .1525
َحبَّ  قالت: -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

َ
اكن أ

 -صىل اهلل عليه وسلم-اثلليَاِب إىل رسوِل اهلِل 
 الَقِميُص.

** 

1525. Hadith: 

Umm Salamah, may Allah be pleased with her, 

reported: "The garment that the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, liked 

most was the Qamees (long shirt)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -اكن أحب اثلياب إىل رسول اهلل 
القميص؛ ألنه أسرت من اإلزار والرداء، وألنه  -وسلم

قطعة واحدة يلبسها اإلنسان مرة واحدة فيه أسهل 
أوال ثم الرداء ثانيا.  ولكن مع  من أن يلبس اإلزار

ذلك لو كنت يف بدل يعتادون بلاس األزر واألردية 
ولبست مثلهم فال حرج واملهم أال ختالف بلاس أهل 

صىل اهلل عليه -بدلك فتقع يف الشهرة وقد نىه انليب 
 عن بلاس الشهرة. -وسلم

** 

The garment that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, liked most was the 

Qamees (long shirt) because it covers the body better 

than the Izaar and Ridaa (waist sheet and upper 

garment). Also, because it is one piece and thus easier 

to wear. However, if you are in a country where people 

are used to wearing Izaar and Ridaa and you dress like 

them, there is no harm in that. The important thing is to 

not oppose the style of the people of the country, 

thereby becoming famous for it. Indeed, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, forbade 

wearing Libaas-ush-shuhrah (garment of fame and 

vanity). 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < حياؤه صىل اهلل عليه وسلم السرية واتلاريخ < اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حياء : احلياء خلق عظيم حيمل ىلع فعل اجلميل وترك القبيح •

 .لَعْذَراء : ابلكر، ويه األنىث اليت لم يمسها رجل، سميت به بلقاء عذرتها، ويه ما يكون من اتلحام يف فم الرحما •

 .اخِلْدر : ناحية يف ابليت يرتك عليها سرت •

 .يكرهه : ال حيبه •

 .َعَرفنَاه يف وجِهه : تغري وجهه ولم يتلكم لشدة حيائه •

 :فوائد احلديث
 .من احلياء، وهو اخللق العظيم -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ما اشتمل عليه انليب  .1

 .احلياء خلق غريزي يف النساء .2

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، طعبد ابلايق، دار إحيا

   (3153) الرقم املوحد:

أشد  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
  حياًء من العذراء يف خدرها

The Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, was more 
bashful than a virgin in her boudoir. 

 :احلديث .1526
قال: اكن  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

َشدَّ حياًء من  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
أ

الَعْذَراِء يف ِخْدرَِها، فإذا رأى شيئا يَْكَرُهُه عرفناه يف 
 جهه.و

** 

1526. Hadith: 

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, was more bashful than a 

virgin in her boudoir. Whenever he saw anything he 

disliked, we could perceive it on his face”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أشد حياء من املرأة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
اليت لم تزتوج ويه أشد النساء حياًء؛ ألنَّها لم تزتوج 
ولم تعارش الرجال فتجدها حيية يف خدرها، فرسول 

-أشدُّ حياء منها، ولكنه  -صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
إذا رأى ما يكره وما هو  -صىل اهلل عليه وسلم

ُعرف ذلك يف  -صىل اهلل عليه وسلم-خمالف لطبعه 
 .وجهه

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, was more bashful than an unmarried woman, who 

is the most bashful among women, since she has not 

married and lived intimately with a man. Hence, she 

remains shy in her chamber. So, the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

was even shyer than such a woman. However, if he 

saw something to his dislike or contradicting his nature, 

the effect of this could be visible on his face. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .طاوياً : خايل ابلطن لم يأكل •

 :فوائد احلديث
 .وتقلله من ادلنيا وصربه ىلع ألوائها -صىل اهلل عليه وسلم-بيان لزهده  .1

 .تلحملهم املشاق معه -صىل اهلل عليه وسلم-فضيلة ألزواج انليب  .2

 .اكنوا عليها بيان خلشونة العيش اليت .3

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة 
حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد  م. سنن ابن ماجه: البن ماجه أبو عبد اهلل1975 - ـه1395ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص الطبعة: اثلانية، 

اعدل مرشد، وآخرون  -فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
خمترص الشمائل املحمدية, تأيلف: حممد بن عيىس  م. 2001 - ـه 1421إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

يل, دار ابن الرتمذي, انلارش: املكتبة اإلسالمية, حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلال
بريوت، بدون -مد يلع بن حممد ابلكري الصدييق, دار الكتاب العريبه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حم1418اجلوزي، الطبعة األوىل 

 .تاريخ
   (5860) الرقم املوحد:

يبيت  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
الليايل املتتابعة طاوياً، وأهله ال جيدون عشاء، 

 واكن أكرث خزبهم خزب الشعري
 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, used to spend 

consecutive nights with an empty stomach, 
and his household would find no supper, 

and their bread was mostly made of barley. 

 :احلديث .1527
قال: اكن  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عباس 

يبيت الليايل  -صىل اهلل عليه وسلم-هلل رسول ا
املتتابعة َطاِوياً، وأهلُُه ال جِيُدون َعَشاًء، واكن أكث 

 خزبهم خزب الشعري.

** 

1527. Hadith: 

`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both 

of them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, used to spend 

consecutive nights with an empty stomach, and his 

household would find no supper, and their bread was 

mostly made of of barley". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ينام الليايل املتتابعة  -صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
املتوايلة من غري أكل، وكذلك زوجاته وعياهل؛ ألنهم 
ال جيدون طعام الَعشاء، واكن أكث خزبهم من 

 .الشعري، وهو أقل لكفة من الرب وغريه

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, as well as his wives and dependents, used to go 

to sleep for several nights in a row without eating 

because they would not find any food for supper. Most 

of their bread was from barley, which was cheaper than 

wheat and other grains. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -هماريض اهلل عن-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يعجبه اتليمن : يفضل تقديم األيمن ىلع األيرس •

له : لبس نعله •  .يف َتنَعُّ

له : ترسيح شعر رأسه وحليته باملشط •  .وتَرَجُّ

 .وُطُهوره : تطهره، ويشمل الوضوء والغسل وإزالة انلجاسة •

 .وىف شأنه لكه : مجيع أمره •

 :يثفوائد احلد
 .تقديم ايلمني لألشياء الطيبة هو األفضل رشاًع وعقاًل وِطبًّا .1

 .جعل اليسار لألشياء املستقذرة، هو األيلق رشاًع وعقاًل  .2

يعجبه  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
  اتليمن يف تنعله، وترجله، وطهوره، ويف شأنه لكه

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, preferred 

beginning with the right side when wearing 
his sandals, combing his hair, purifying 

himself, and in all his affairs. 

 :احلديث .1528
اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

لله,  -صىل اهلل عليه وسلم- ن يف َتنَُعي يعجبه اتليمُّ
ِله, وُطُهورِه, ويف شَ   «.أنه لُكلهوترُجي

** 

1528. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, preferred beginning with the right side 

when wearing his sandals, combing his hair, purifying 

himself, and in all his affairs”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -عن اعدة انليب  -ريض اهلل عنها-ختربنا اعئشة 
املحببة إيله، وَه تقديم األيمن يف  -اهلل عليه وسلم

لبس نعله، ومشط شعره، وترسحيه، وتطهره من 
وىف مجيع أموره اليت من نوع ما ذكر لكبس األحداث، 

القميص والرساويل، وانلوم، واألكل والرشب وُنو 
ذلك. لك هذا من باب اتلفاؤل احلسن وترشيف 
ايلمني ىلع اليسار. وأما األشياء املستقذرة فاألحسن 

صىل اهلل عليه -أن تقدم فيها اليسار؛ وهلذا نىه انليب 
ىه عن مس اذلكر عن االستنجاء بايلمني، ون -وسلم

 .بايلمني، ألنها للطيبات، واليسار ملا سوى ذلك

** 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, informs us of 

a beloved habit of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, which was beginning with the 

right side when wearing his sandals, combing and fixing 

his hair, cleaning himself from impurities, and in all 

similar affairs, like wearing long shirts and pants, 

sleeping, eating, drinking, and so on. This was done out 

of optimism as well as honoring the right over the left.  

As for dealing with unclean things, it is better to start 

with the left side. That is why the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, forbade using the 

right hand in cleaning oneself after answering the call 

of nature, as well as touching the penis with the right 

hand, because the right hand is to be used in doing all 

good and pure things, while the left hand is to be used 

in things other than that. 
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 .الرشع الرشيف جاء إلصالح انلاس وتهذيبهم ووقايتهم من األرضار .3

 .السنة يف غسل ايلدين والرجلني يف الوضوء تقديم ايلمني .4

 .ة انلظافة يف ترسيح الشعر وغريهكمال السنة املطهرة بمرااع .5

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. صحيح 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، )1، طه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

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

   (3018) :الرقم املوحد
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < الكمه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < ال اتلصنيف:

 .رواه أبو داود واللفظ هل، والرُتمذي والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

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

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن الكم رسول اهلل 
  الكما فصال يفهمه ك من يسمعه

The speech of the Messenger of Allah, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 
was clearly articulated that anyone who 

listened to him could understand it. 

 :احلديث .1529
قالت: اَكَن الَكَُم رَُسوِل  -ريض اهلل عنها-ئشة عن اع

الَكًَما َفصاًل َيْفَهُمُه لُكُّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اهلل 
 َمْن يَْسَمُعُه.

** 

1529. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

speech of the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, was clearly articulated that 

anyone who listened to him could understand it". 

 .حسن  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

أنها قالت: إنَّ انليب  -ريض اهلل عنها-حديث اعئشة 
ن الكمه فصال، معناه أنه اك -صىل اهلل عليه وسلم-

اكن مفصال ال يدخل احلروف بعضها ىلع بعض، وال 
اللكمات بعضها ىلع بعض، بنيل ظاهر للك من سمعه 
ليس فيه تعقيد وال تطويل، حىت لو شاء العاد أن 

 -صىل اهلل عليه وسلم-حيصيه ألحصاه من شدة تأنيه 
 -مصىلَّ اهلل عليه وسلَّ -يف الالكم؛ وهذا ألنَّ انليبَّ 

ْعِطَي جوامع اللكم واخترص هل الالكم اختصارا، 
ُ
أ

وجوامع اللكم أن جتمع املعاين الكثرية يف اللفظ 
القليل. وهكذا ينبيغ لإلنسان أن ال يكون الكمه 
متداخال حبيث َيىف ىلع السامع؛ ألن املقصود من 
الالكم هو إفهام املخاطب، ولكما اكن أقرب إىل اإلفهام 

ثم إنه ينبيغ لإلنسان إذا استعمل اكن أوىل وأحسن. 
هذه الطريقة، يعين إذا جعل الكمه فصال بينا 
ره ثالث مرات ملن لم يفهم، ينبيغ أن  واضحا، وكرَّ

صىل اهلل عليه -يستشعر يف هذا أنه متبع لرسول اهلل 
حىت حيصل هل بذلك األجر وإفهام أخيه  -وسلم

بع املسلم. وهكذا مجيع السنن اجعل ىلع بالك أنك مت
حىت يتحقق لك  -صىل اهلل عليه وسلم-فيها لرسول 

 .االتباع وثوابه

** 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, said that the 

speech of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, was so clearly articulated. It 

was clear to all those who heard it, and was neither 

complicated nor wordy; even if one wished to count his 

words, it would be easy because the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, used to 

speak at a very moderate pace. Moreover, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, was 

gifted the ability to speak brief yet comprehensive 

words. He used to speak very concisely.  One should 

not mumble when speaking lest it should be vague for 

the listener. Obviously, the purpose of speaking is to 

help the addressee understand what one says; the 

more understandable one's speech is, the better it is. 

When one uses this method, i.e. clearly articulating his 

speech, and repeats it three times for whoever cannot 

understand, he should realize that he is imitating the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

to be rewarded and help his brother understand what 

he says. The same applies to all acts of the Sunnah, 

one should always keep in mind that he is following the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

to be counted among those who adhere to the Sunnah 

and, thus, be rewarded. 
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 :معاين املفردات
 .ضحا، وفاصال بني احلق وابلاطلفَصاًل : مفصوال بني أجزائه ووا •

 :فوائد احلديث
 .وخماطبته للناس بما يفهمون -صىل اهلل عليه وسلم-فصاحة انليب  .1

 .ينبيغ ىلع ادلايع إىل اهلل أن يبذل لك جهده يلصل الكمه إىل لك من أحب سماعه .2

 .يهم، ومهتما بأمرهم أكث من أمرهينبيغ ىلع ادلايع إىل اهلل أن يكون رحيما باملدعوين يف إيصال احلق هلم، وحريصا عل .3

 .ينبيغ ىلع املتحدث أن يُفِهم السامعني حديثه حىت ال َيىف منه يشء ىلع بعضهم، فيفهم ضده وعكسه .4

 املراجع:املصادر و

د حممد شاكر ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمح1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عبد العزيز بن 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 2وآخرون، ط

تىن بها: خليل مأمون ، اع4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 
ه. رياض الصاحلني، 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425شيحا، دار املعرفة، بريوت، 

لصاحلني، جمموعة من ابلاحثني ه. كنوز رياض ا1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ط
، مكتبة 1ه. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين، ط1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1برئاسة محد بن نارص العمار، ط

ية، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرص1422املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، 
ه. رشح رياض 1421، مؤسسة الرسالة، 1حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

، مؤسسة الرسالة، 14موعة من ابلاحثني، طه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملج1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 .ه1407

   (3321) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < قصص وأحوال األمم السابقة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .إرسائيل : هو انليب يعقوب عليه السالم، وإرسائيل اسم عرباين معناه : عبد اهلل. وأبناؤه هم قبائل ايلهود •

اكنت بنو إَسائيل تسوسهم األنبياء، لكما هلك 
نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وسيكون 

 بعدي خلفاء فيكرثون
 

The Children of Israel were ruled by 
prophets. Whenever a prophet died, 

another would succeed him. Verily, there 
will be no prophet after me, but there will 

be caliphs (Muslim rulers) who will 
increase in number. 

 :احلديث .1530
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اكنت بنو إرسائيل تَُسوُسُهُم، »: -صىل اهلل عليه وسلم
ك نيب َخلََفُه نيب، وإنه ال نيب بعدي، األنبياء، لكما هل

، قالوا: يا رسول «وسيكون بعدي خلفاء فيكثون
أوفوا ببيعة األول فاألول، ثم »اهلل، فما تأمرنا؟ قال: 

أعطوهم حقهم، واسألوا اهلل اذلي لكم، فإنَّ اهلل 
 «.سائلهم عما اْسرَتاَْعُهم

** 

1530. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘The Children of Israel 

were ruled by prophets. Whenever a prophet died, 

another would succeed him. Verily, there will be no 

prophet after me, but there will be caliphs (Muslim 

rulers) who will increase in number.’ The Companions 

said: ‘O Messenger of Allah, what do you command us 

to do?’ He said: ‘Fulfill the pledge of allegiance that is 

sworn first (then swear allegiance to the others). 

Concede to them their due rights and ask Allah for that 

which is due to you. Allah will call them to account in 

respect of the subjects whom He had entrusted to 

them”’. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أمرهم كما يفعل اكنت بنو إرسائيل تتوىل األنبياء 
الوالة واألمراء بالرعية، لكما مات نيب جاء بعده نيب، 
وإنه ال نيب بعدي، وسيكون خلفاء كثريون حيكمون 

: إذا كث -ريض اهلل عنهم-انلاس. فقال الصحابة 
بعدك اخللفاء فوقع التشاجر واتلنازع بينهم فما 

صىل اهلل عليه -تأمرنا أن نفعل؟ فأجابهم انليب 
هل: "أوفوا ببيعة األول" وأعطوهم حقهم بقو -وسلم

وإن لم يعطوكم حقكم؛ ألن اهلل سيسأهلم عن 
 .حقكم، ويثيبكم بما لكم عليهم من احلق

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, informed his Companions that the prophets used 

to be in charge of the Children of Israel's affairs, just as 

leaders and rulers are with their subjects. He said that 

every time a prophet died, another succeeded him, and 

that there would be no Prophet after him, may Allah's 

peace and blessings be upon him. Instead, there will be 

many caliphs (Muslim rulers) who will rule the people. 

The Companions asked: “If the caliphs are many after 

you and disputes and disagreements erupt between 

them, what do you order us to do?” He answered: 

“Obey the one you pledged allegiance to first, and give 

them their due rights even if they don't give you your 

rights, because Allah will call them to account 

concerning your rights, and He will reward you for the 

rights you have over them.” 
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 .تسوسهم : يتولون أمورهم •

 .هلك نيب : مات •

 .خلفه نيب : جاء ماكنه نيب آخر يقيم أمرهم وينرص مظلومهم •

 .ال نيب بعدي : فيفعل ما اكن يفعل أوئلك •

 .فيكثون : يكث عددهم •

 أوفوا : الزموا بيعته •

 .ابليعة : املعاقدة واملعاهدة ىلع طاعة ونرصة احلاكم األول •

 .أعطوهم حقهم : أطيعوهم واعرشوهم بالسمع والطاعة •

 .اذلي لكم : أي عليهم من الرفق بكم وراعيتكم •

 .اسرتاعهم : استحفظهم •

 :فوائد احلديث
 .ىلع الطريق املستقيم أنه ال بد للرعية من نيب أو خليفة يقوم بأمرها، وحيملها .1

 .أنه ال نيب بعد نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم .2

 .السمع والطاعة لوالة أمر املسلمني .3

 .من معجزات انليب صىل اهلل عليه وسلم اإلخبار عن املغيبات .4

 .أنه ال جيوز عقد ابليعة خلليفتني يف آن واحد .5

 .عظم مسؤويلة اإلمام، فإن اهلل تعاىل سيسأهل عن رعيته .6

 .وب مناصحة احلاكم املسلم باحلسىن والرفقوج .7

 .ابليعة ال جتب إال إلمام مجاعة املسلمني .8

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد 1425الطبعة الرابعة-بريوت-دار املعرفة-ن الصدييق, حتقيق خليل مأمون شيحارياض الصاحلني ملحمد بن عال

ه. نزهة 1418الطبعة األوىل -ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
 .ه1407الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرشة, املتقني رشح رياض 

   (4936) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكنت يد رسول اهلل 
ايلمىن لطهوره وطعامه، واكنت اليرسى خلالئه 

 وما اكن من أذى
 

The right hand of the Messenger of Allah, 
may Allah's peace and blessings be upon 
him, was for his purification and eating, 
and his left hand was for cleansing after 

relieving himself and (handling) repulsive 
things. 

 :احلديث .1531
قالت: "اَكنَت يَُد رُسوِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ُطُهورِِه وَطَعاِمِه، ايُلمىَن لِ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اهلل 
َذى".  عن 

َ
واَكنَت اليرُْسَى خِلاََلئِِه، وَما اَكَن ِمْن أ

نَّ رَُسوَل اهلل  -ريض اهلل عنها-حفصة 
َ
صىلَّ اهلل -"أ

ابِِه َوِثيَابِِه،  -عليه وسلَّم اَكَن جَيَْعُل يَِمينَُه ِلَطَعاِمِه َورَشَ
 َوجَيَْعُل يََسارَُه لَِما ِسَوى َذلِك".

** 

1531. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

right hand of the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, was for his purification and 

eating, and his left hand was for cleansing after 

relieving himself and (handling) repulsive things." 

Hafsah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, used his right hand for eating, 

drinking, and getting dressed and used his left hand for 

things otherwise. 

 .صحيح بروايتيه  :حلديثدرجة ا
** 

Sahih/Authentic with its two versions. Hadith Grade: 

صىل -، ما اكن انليب -ريض اهلل عنها-بيَّنت اعئشة 
يستعمل فيه ايلمني، وما اكن  -اهلل عليه وسلم

يستعمل فيه اليسار، فذكرت أن اذلي يستعمل فيه 
ر ما اكن فيه أذى؛ اكالستنجاء، واالستجمار، اليسا

واالستنشاق، واالستنثار، وما أشبه ذلك، لك ما فيه 
أذى فإنه تقدم فيه اليرسى، وما سوى ذلك؛ فإنه 
تقدم فيه ايلمىن؛ تكريًما هلا؛ ألن األيمن أفضل من 
األيرس.  وهذ احلديث داخل يف استحباب تقديم 

ريض  اهلل -هلا ايلمىن فيما من شأنه اتلكريم فقو
 -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-: "اَكنَت يَُد رُسوِل اهلل -عنها

ايلُمىَن ِلُطُهورِِه وَطَعاِمِه، واَكنَت اليرُْسَى خِلاََلئِِه وَما 
َذى".  قوهلا: "لطهوره": يعين إذا تطهر يبدأ 

َ
اَكَن ِمْن أ

بايلمني، فيبدأ بغسل ايلد ايلمىن قبل اليرسى، 
ىن قبل اليرسى، وأما األذنان وبغسل الرجل ايلم

فإنهما عضٌو واحٌد، وهما داخالن يف الرأس، فيمسح 
بهما مجيًعا إال إذا اكن ال يستطيع أن يمسح إال بيد 
واحدة، فهنا يبدأ باألذن ايلمىن للرضورة. قوهلا: 
"وَطَعاِمِه": أي تناوهل الطعام. "واكنت يده اليرسى 

اول أحجار وإزالة خلالئه": أي ملا فيه من استنجاء وتن
أقذار. "وما اكن من أذى" كتنحية بصاق وخماط 

** 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, tells us what 

the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, used his right hand for and what he used his left 

hand for. She says that he used his left hand for 

handling repulsive things, such as cleansing his private 

parts after defecation or urination, whether with water 

(Istinjaa) or with a solid substance (Istijmaar), sniffing 

water into the nose (Istinshaaq), blowing it out 

(Istinthaar), and the like. For everything else, he used 

his right hand in order to honor it, since (in Islamic 

tradition) the right side is preferred to the left side. This 

Hadith is among the proofs of preferring the use of the 

right hand in doing honorable things.  `A'ishah said that 

he used his right hand for purification, meaning that he 

would start with the right side in ablution or bathing by 

washing the right hand before the left and the right foot 

before the left. As to the ears, they are considered one 

organ included in the head, so they were wiped at the 

same time (the right ear with the right hand and the left 

ear with the left hand). If someone can only use one 

hand, then he starts with wiping the right ear.  The 

Prophet also used his right hand to eat and drink. He 

used his left hand to cleanse himself after answering 

the call of nature and handling other filth such as spittle, 

nasal mucus, and lice. The Hadith reported by Hafsah 

confirms the Hadith of `A'ishah in recommending using 

the right hand in doing what is honored and the left 

hand in handling what is considered filthy and 
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 املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي

 .احلديث األول: رواه أبو داود وأمحد. احلديث اثلاين: رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِلُطُهورِهِ : وهو بضم الطاء املهملة: استعمال املاء للتطهر، وبفتحها املاء املتطهر به •

 .خِلاََلئِِه : أي: لالستنجاء وتناول األحجار وإزالة األقذار •

َذى : اكبلصاق واملخاط وُن •
َ
 .و ذلكِمْن أ

 :فوائد احلديث
 .احلديث مؤكد لقاعدة الرشيعة: يف استحباب ابلداءة بايلمني فيما فيه اتلكريم، وتقديم اليسار فيما فيه األذى والقذر .1

 .ايلد اليرسى ال تستعمل إال يف إزالة اخلبيث، ولك ما اكن ال تكريم فيه .2

 املراجع:املصادر و

ه، 1428و زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أب
د اكِمل قره بلل، انلارش: دار الرسالة العاملية. صحيح 2007 أيب داود، حممد م. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، املحقق: شَعيب األرنؤوط، حمَمَّ

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع 2002ه، 1423اين، انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل، نارص ادلين األبل
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن 1425بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة، 

ه.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1415يد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل، ع
ام أمحد بن ه. مسند اإلم1426م. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 1987ه، 1407الطبعة: الرابعة عرش،

مؤسسة حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، 
 .م2001ه، 1421الرسالة، الطبعة: األوىل،

   (3019) الرقم املوحد:

وقمل وُنوها. وحديث حفصة مؤكد ملا سبق من 
حديث اعئشة، اذلي جاء يف بيان استحباب ابلداءة 
بايلمني فيما طريقه اتلكريم، وتقديم اليسار فيما 
طريقه األذى والقذر؛ اكالستنجاء واالستجمار وما 

 .أشبه ذلك

repulsive, such as performing Istinjaa and Istijmaar and 

the like. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهلهالسري اتلصنيف:

متفق عليه، لكنه روي مفرقًا، فمن أول احلديث إىل قوهلا"الكنا جنب": رواه ابلخاري، ومسلم. من قوهلا"واكن يأمرين" إىل قوهلا:"وأنا  راوي احلديث:
 .متفق عليه، رواه: ابلخاري، ومسلم. آخر احلديث: متفق عليه، رواه: ابلخاري، ومسلم حائض":

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

صىل اهلل عليه -كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 
  اء واحد, الكنا جنبمن إن -وسلم

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, and I used to take a 
ritual bath from one pot when we were in a 

state of major impurity. 

 :احلديث .1532
ْغتَِسُل  -ريض اهلل عنها-عن اَعئَِشَة 

َ
قالت: ))ُكنُْت أ

نَا ورسول اهلل 
َ
ِمن إِنَاٍء َواِحٍد,  - عليه وسلمصىل اهلل-أ

يِن وأنا  تَِّزُر, َفيُبَارِشُ
َ
ُمُريِن َفأ

ْ
الِكَنَا ُجنُب، واكن يَأ

ْغِسلُُه 
َ
, وُهو ُمْعتَِكٌف, فَأ َحائِض، واكن َُيِْرج َرأَسه إِيَلَّ

 وأنا َحائِض((.

** 

1532. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

and I used to take a ritual bath from one pot when we 

were in a state of major impurity. During my menses, 

he would tell me to put on a skirt and he would fondle 

me. While in I`tikaaf (seclusion for worship in a 

mosque), he would lean his head out to me and I would 

wash it while I was menstruating". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-وزوجته اعئشة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
اجلنابة من إناء واحد،  ، يغتسالن من-ريض اهلل عنها

ألن املاء طاهر ال يرضه غرف اجلنب منه، إذا اكن قد 
-غسل يديه قبل إدخاهلما يف اإلناء. وقد أراد انليب 

أن يرشع ألمته يف القرب من  -صىل اهلل عليه وسلم
احلائض بعد أن اكن ايلهود ال يؤالكونها، وال 

يأمر  -صىل اهلل عليه وسلم-يضاجعونها، فاكن 
ة أن تزتر، فيبارشها بما دون اجلماع، ويه اعئش

يعتكف  -صىل اهلل عليه وسلم-حائض. واكن انليب 
فيخرج رأسه إىل اعئشة ويه يف بيتها وهو يف املسجد 
فتغسله، فالقرب من احلائض ال مانع منه ملثل هذه 
األعمال وقد رشع توسعة بعد حرج ايلهود، ولكن 

كما يف هذا احلائض ال تدخل املسجد، ئلال تلوثه، 
 .احلديث

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, and his wife `A'ishah, may Allah be pleased with 

her, used to take a ritual bath to cleanse themselves 

from major impurity using the same container. The 

water would remain pure, even if someone in a state of 

major impurity used it, as long as they washed their 

hands before they put them in the container. The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

wanted to show his Ummah in a practical way that there 

was nothing wrong with touching or being close to their 

wife during her menses. This was in contrast with the 

Jews who did not eat or sleep with their wives when 

they were menstruating. Instead, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, would ask 

`A'ishah to put on a skirt during her menses and he 

would fondle her, without having a sexual intercourse. 

During I`tikaaf (retreat in a mosque for worship), the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

would lean his head towards her when she was in her 

room and he was in the mosque, so she could wash it. 

So getting close to one's wife during her menses is 

permissible in order to achieve these and similar needs. 

This was legislated to ease the harsh conditions that 

the Jews had put in place. However, a woman who is 

menstruating should not enter the mosque due to its 

impurity, as indicated in this Hadith. 
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 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِكنا ُجنٌُب : لك واحد منا ىلع جنابة •

تَِّزُر : ألبس إزاًرا •
َ
 .فَأ

يِن  •  .: يتمتع يب باملبارشة دون اجلماع ُيبَارِشُ

 .وأنا حائض : واحليض يف اللغة: السيالن. ويف الرشع: سيالن دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها، وقابليتها للحمل •

 .ُمْعتَِكٌف : مقيم يف املسجد للعبادة •

 :فوائد احلديث
 .جواز اغتسال اجلنبني من إناء واحد .1

 .ائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهر، ولم تنجس حبيضهاجواز مبارشة احل .2

 .استحباب لبسها اإلزار وقت املبارشة .3

 .اختاذ األسباب املانعة من الوقوع يف املحرم .4

 .منع دخول احلائض املسجد .5

 .إباحة مبارشتها األشياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله .6

 .جواز غسل املعتكف رأسه وترجيله .7

 .كف إذا أخرج رأسه من املسجد ال يعد خارجا منه، ويقاس عليه غريه من األعضاء، إذا لم َيرج مجيع بدنهاملعت .8

 .استخدام الرجل امرأته فيما اقتضته العادة .9

 .جواز اتلرصيح بما يستحيا منه للمصلحة .10

 .ألهله -صىل اهلل عليه وسلم-حسن عرشة انليب  .11

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق، 1حاكم، إلسماعيل األنصاري، طاإلملام برشح عمدة األ
ه. تنبيه األفهام رشح 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عثيمني، ط عمدة األحاكم، البن
ه. صحيح 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ي، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طابلخار
 .ه1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3476) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < شفقته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السري اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أكرهه هل، أو يعود عليه برضرال ُيبَللُغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا : أي مما  •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع السرت ىلع املسلم واتلجاوز عن أخطائه .1

 .سالمة الصدر بني أفراد املسلمني تتحقق عند عدم نقل الالكم اذلي يؤدي إىل تأثرهم سلبا بما يسمعون عن اآلخرين .2

 .أفراده وةوق اإلساليم املجتمع صف وحدة ىلع –صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .3

 املراجع:املصادر و

( وحممد 2، 1حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ) ـج-م.  سنن الرتمذي2007، 1رياض الصاحلني للنووي. حتقيق : ماهر الفحل.دار ابن كثري، دمشق.ط
 -مرص -ة مصطىف ابلايب احلليب ( انلارش: رشكة مكتبة ومطبع5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3فؤاد عبد ابلايق ) ـج

بريوت. سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق: حممد حميي  -ضعيف سنن الرتمذي طبعة املكتب اإلساليم   1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية، 
. تطريز رياض 1987، 1ة الرسالة.ط. ادلين عبد احلميد.دار الفكر. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني: رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين. مؤسس

أحد شيئا، فإين ال ُيَبلُِّغِن أحد من أصحايب عن 
  أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم الصدر

Let not anyone of my Companions convey 
to me anything (bad) regarding another for 

I like to come out to you bearing no ill-
feelings. 

 :احلديث .1533
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

ال ُيبَللُغين أحد من أصحايب »: -سلمصىل اهلل عليه و-
عن أحد شيئا، فإين أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم 

 «.الصدر

** 

1533. Hadith: 

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Let not anyone of my 

Companions convey to me anything (bad) regarding 

another for I like to come out to you bearing no ill-

feelings". 

 .ضعيف اإلسناد  :درجة احلديث
** 

Da‘eef a-Isnaad/Weak chain of 

narration. 
Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -ف نيه انليب يف هذا احلديث الرشي
أصحابه عن نقل الالكم اذلي يؤدي إىل تأثر  -وسلم

انلفس سلبا بما تسمعه عمن نقل عنه الالكم. 
فاملطلوب من املسلم السرت ىلع أخيه املسلم 
واتلجاوز عن أخطائه، وعدم نقلها لآلخرين؛ألنه إن 
لم يفعل ذلك انترشت العداوة وابلغضاء  وعدم 

يف أفراد املجتمع اإلساليم. وهذ مما سالمة الصدر 
 .وال يرضاه -تعاىل-يبغضه اهلل 

** 

In this noble Hadith, the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, forbade his Companions 

from transmitting speech that could lead one to have 

negative feelings towards the person whom the speech 

was reported about. The Muslim is required to conceal 

the faults of his Muslim brother, to overlook his 

mistakes, and not to reveal them to others. If the Muslim 

does not do that, enmity, hatred, and ill-feelings will 

prevail among members of the Muslim society, and this 

is something that Allah hates and is displeased with. 
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م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن 2002، الرياض.1الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك.حتقيق: عبد العزيز آل محد. دار العاصمة.ط
 .بريوت -عالن، دار الكتاب العريب 

   (6981) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

َصاَب 
َ
ا اكن َغْزَوةُ َتُبوَك، أ  انلَّاَس جَمَاَعٌة، فقالوا: لمَّ

ِذنَْت نلَا َفَنَحْرنَا نَوَاِضَحَنا 
َ
يا رسوَل اهللِ، لَْو أ

َهنَّا؟ َكلَْنا َوادَّ
َ
 فَأ

 

During the Battle of Tabook, the people 
suffered famine, so they said: 'O Messenger 
of Allah, grant us permission to slaughter 

our camels to eat and use their fat.' The 
Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, said: 'You may do 

that'. 

 :احلديث .1534
ريض اهلل -عن أيب هريرة، أو أيب سعيد اخلدري 

قال: ملا اكن غزوة تبوك،  -شك الراوي- -عنهما
ِذنَْت أصاب انلاس جماعة، فقالوا: يا رسول اهلل، 

َ
لو أ

َهنَّا؟ فقال رسول اهلل  -نلا فنحرنا نَواِضَحنَا فأكلنَا َوادَّ
ريض اهلل -فجاء عمر « افعلوا»: -صىل اهلل عليه وسلم

ْهُر،  -عنه فقال: يا رسول اهلل، إن فعلت قَلَّ الظَّ
ْزَواِدِهْم، ثَم اْدُع اهلل هلم عليها 

َ
ولكن اْدُعُهْم بفضل أ

ل يف ذلك الربكة. فقال رسول بالربكة، لعل اهلل أن جيع
فداع بِنَطٍع « نعم»: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

ْزَواِدِهْم، فجعل الرجل ييجء 
َ
فبسطه، ثم داع بفضل أ

بكف ُذَرٍة، وييجء بكف تمر، وييجء اآلخر 
ٍة، حىت اجتمع ىلع انللَطِع من ذلك يشء يسري،  بَِكرْسَ

كة، ثم بالرب -صىل اهلل عليه وسلم-فداع رسول اهلل 
فأخذوا يف أوعيتهم حىت « خذوا يف أوعيتكم»قال: 

ما تركوا يف العسكر واعء إال َملَئُوهُ وأكلوا حىت شبعوا 
صىل اهلل عليه -وفضل فْضلًَة، فقال رسوُل اهلِل 

أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل، ال »: -وسلم
 «.يلَق اهلل بهما عبد غري شاك َفُيْحَجَب عن اجلنة

** 

1534. Hadith: 

Abu Hurayrah or Abu Sa`eed al-Khudri (the narrator 

was unsure), may Allah be pleased with both of them, 

reported: "During the Battle of Tabook, the people 

suffered famine, so they said: 'O Messenger of Allah, 

grant us permission to slaughter our camels to eat and 

use their fat.' The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: 'You may do 

that.' Then `Umar, may Allah be pleased with him, 

came and said: 'O Messenger of Allah, if you do that, 

there will be a shortage in riding animals. Instead of 

that, let them bring the leftovers of their provisions, then 

supplicate Allah for them to bless it' perhaps Allah will 

put some blessing therein.' The Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, agreed 

to that and asked for a leather mat and spread it out. 

Then he asked them to bring their leftovers. One man 

brought a handful of corn; another brought a handful of 

dates; and another brought a piece of bread until an 

insignificant amount was collected on the leather mat. 

So the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, invoked the blessing of Allah 

then said: 'Take and fill your containers.' They filled 

their containers until no container in the army was left 

unfilled. They ate their fill and there was some food left 

over. So the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: 'I bear witness that 

there is no deity worthy of worship except Allah and that 

I am the Messenger of Allah. No slave will meet Allah 

believing in these two (testimonies of faith) without 

having any doubt and be prevented from Paradise" '. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف زمن غزوة تبوك أصاب انلاس جماعٌة، فقالوا: يا 
نا إبلنا، فأكلنا حلومها، رسول اهلل، لو أذنت نلا فنحر

صىل اهلل -وادهنا بشحومها، فأذن هلم رسول اهلل 
ريض اهلل -وقال: افعلوا. فجاء عمر  -عليه وسلم

، فقال: يا رسول اهلل؛ إن فعلت ذلك نقصت -عنه

** 

At the time of the Battle of Tabook, the people suffered 

famine, so they said: O Messenger of Allah, if you only 

permit us to slaughter our camels so we can eat their 

meat and use their fat. The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, permitted 

them. Then `Umar, may Allah be pleased with him, 

came and said: O Messenger of Allah, if you do that, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يف السنة اتلاسعة إيلها، ويه آخر غزواته -صىل اهلل عليه وسلم-تبوك : بدلة بني وادي القرى والشام، وقد توجه انليب  •

 .الشبعجماعة : من اجلوع، وهو ضد  •

 .ُنرنا : ذحبنا بالطعن يف أسفل رقبة احليوان •

 .نواضحنا : مجع ناضح، وهو ابلعري اذلي يستسَق عليه املاء •

 .وادَّهنا : أي: اختذنا دهنا من شحومها •

 .الظهر : ادلواب اليت يركب ىلع ظهرها •

 .فضل أزوادهم : بقية طعامهم •

 .الربكة : الزيادة وكثة اخلري •

 .جلدلبنطع : أي: بساط من ا •

 .بكرسة : بقطعة •

 .أوعية : مجع واعء، وهو ما يوَع فيه اليشء وجيمع •

 .العسكر : اجليش •

 .فيحجب : فيمنع •

 :فوائد احلديث
 .يستحب لإلمام أن يصحب جيشه يف املعارك؛ يلكون عونا هلم ىلع اثلبات فيها .1

 .بون أن يفعلوا، حيث اكنوا يستأذنونه فيما حي-صىل اهلل عليه وسلم-أدب الصحابة مع رسول اهلل  .2

 .جواز اإلشارة ىلع األئمة بما فيه مصلحة .3

ادلواب اليت حتملنا، وصارت قليلة، ولكن اجعلهم 
يأتون ببايق طعامهم، ثم ادع اهلل عليها بالربكة؛ لعل 

 أن جيعل يف ذلك اخلري ويبارك يف القليل، فقال اهلل
: نعم، فداع ببساط -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

من جدل فبسطه ثم داع ببقية طعامهم، فجعل الرجل 
ييجء بذرة بمقدار الكف، وآخر بتمر، وآخر بقطعة 
خزب حىت اجتمع عليه من ذلك يشء يسري، فداع 

بالربكة، ثم قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
)خذوا يف أوعيتكم(، فأخذوا حىت ما تركوا يف 
اجليش واعء إال ملؤوه، فأكلوا حىت شبعوا وبقيت 

: -صىل اهلل عليه وسلم-منه بقية، فقال رسول اهلل 
أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل، ال يلَق اهلَل 
بهما عبٌد بعد موته غري شاك فيمنع عن اجلنة، بل ال 

هل من دخوهلا، إما ابتداء مع انلاجني، أو بعد  بد
 .إخراٍج من انلار

we will have a shortage in riding animals. Let them 

instead bring their leftover food, then invoke Allah's 

blessing on it, perhaps Allah will put some blessing in 

the small amount. The Messenger of Allah agreed and 

asked for a mat made of leather and spread it out. Then 

he asked them to bring their leftover food. One man 

brought a handful of corn; another brought a handful of 

dates; and another a piece of bread, until they collected 

an insignificant amount upon the mat. Then the 

Messenger of Allah invoked Allah's blessings and said: 

Take and fill your containers. So they filled their 

containers until all of the army members filled their 

containers. They ate to their fill and there was some 

food left over from it. The Messenger of Allah then said: 

I bear witness that there is no deity worthy of worship 

except Allah, and that I am the Messenger of Allah. No 

slave will meet Allah believing in these two statements, 

free of doubt, and be prevented from Paradise, 

meaning that he must enter Paradise, either from the 

beginning with the survivors, or after being brought out 

of the Fire. 
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 .وحسن تدبريه ورسوخ علمه -ريض اهلل عنه-سداد رأي عمر  .4

 .؛ حيث استمع إىل رأي عمر؛ ألن فيه مصلحة-صىل اهلل عليه وسلم-تواضع رسول اهلل  .5

 .حياة السلف األوىل اكنت تشاوًرا وحتاوًرا؛ فهداهم اهلل ألرشد أمرهم .6

 .ألهم فاألهم، وارتكاب أخف الرضرين دفًعا ألشدهماتقديم ا .7

احلث ىلع اتلعاون بني املسلمني يف اكفة أمورهم، وهذا واضح يف إتيان لك واحد منهم بفضل زاده، حىت جاء الرجل بكف ذرة، واآلخر  .8
 .بكف تمر، واآلخر بقطعة خزب

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ثبوت املعجزة لرسول اهلل  .9

 .وحيد، وأنها مفتاح اجلنة، ما لم يكن صاحبها شااكًّ بها، أو تاراًك بلعض رشوطهابيان فضل لكمة اتل .10

 املراجع:املصادر و

ه. 1425 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة
ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من 1407حلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  نزهة املتقني رشح رياض الصا

م. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم 2009ه، 1430ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
د الزيات / حامد عبد القادر / حممد انلجار(، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان، الطبعة: اثلانية. بهجة انلاظرين رشح مصطىف / أمح

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، 1415رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م. . صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 2002ه، 1423قيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل حت

 .ه1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (4955) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < اهلجرة يف:اتلصن

 .رواه أبوداود، واللفظ اثلاين للبخاري راوي احلديث:

ائب بن يزيد  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-السَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تلقاه انلاس : أي استقبله من اكن يف املدينة •

 .بللوغالصبيان : الغلمان قبل ا •

 .ثنية الوداع : ما ارتفع من األرض، وثنية الوداع: ماكن قرب املدينة، سميت بذلك؛ ألن املسافر اكن يُوَدع عندها •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية استقبال القادمني من َحرب أو َسفر .1

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادل  -سنن أيب داود  - لإلمام أيب عبد اهلل -صحيح ابلخاري  -ين عبد احلميد: املكتبة العرصية. سليمان بن األشعث السل
نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف  -ه. 1422حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 القاري منار -. عرشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت -مؤسسة الرسالة-أمني لطيفحممد -يلع الرشبيج-ميح ادلين مستو-مصطىف ابلغا-سعيد اخلن
 اململكة - الطائف املؤيد، مكتبة السورية، العربية اجلمهورية - دمشق ابليان، دار مكتبة قاسم حممد محزة -تأيلف ابلخاري صحيح خمترص رشح

من َغْزوة  -صىل اهلل عليه وسلم-ِدم انليب ملا قَ 
ْبَيان لَع ثَنيَِّة  يُته مع الصِّ اهُ انلاس، َفَتلَقَّ َتُبوك تَلَقَّ

 الَوَداع
 

When the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, returned from the 
Battle of Tabook, the people went out to 

receive him. I received him with the boys at 
Thaniyyat-ul-Wada.‘ 

 :احلديث .1535
ائب بن يزيد  قال: ملا َقِدم  -ريض اهلل عنه-عن السَّ

اُه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  من َغْزوة َتبُوك تَلَقَّ
بْيَان ىلع ثَنيَِّة الوََداع.   ورواية  يتُه مع الصل انلاس، َفتَلَقَّ

صىل اهلل عليه -تَلََقَّ رسول اهلل ابلخاري قال: َذَهبْنا نَ 
بْيَان إىل ثَنيَِّة الوََداع. -وسلم  مع الصل

** 

1535. Hadith: 

As-Saaib ibn Yazid, may Allah be pleased with him, 

reported, “When the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, returned from the Battle of 

Tabook, the people went out to receive him. I received 

him with the boys at Thaniyyat-ul-Wada‘.” Al-Bukhari 

narrated it with the following wording, “We went with the 

boys to Thaniyyat-ul-Wada‘ to receive the Messenger 

of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ائب بن يزيد  ريض اهلل -معىن احلديث: َيرب السَّ
عندما قدم  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -عنهما

ممن اكن قد ختلف عن -من  غزوة تبوك خرج انلاس 
إىل ثنية الوداع وذلك  -همالغزو من املعذورين وغري

حني عودته. وخرج  -صىل اهلل عليه وسلم-الستقباهل
ائب بن يزيد مع ِصبيان املدينة تلليق انليب  صىل -السَّ

 .-اهلل عليه وسلم

** 

Hadith explanation: As-Saaib ibn Yazid, may Allah be 

pleased with him, reported that when the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, returned from 

the Battle of Tabook, the people – those who had been 

excused from going and stayed behind and the others 

- went to Thaniyyat-ul-Wada‘ (a place on the outskirts 

of Madinah) to greet him on his arrival. As-Saaib ibn 

Yazid went out with the boys of Madinah to receive the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. 
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املكتب -إرشاف: زهري الشاويش -ريج أحاديث منار السبيل/ حممد نارص ادلين األبلاين إرواء الغليل يف خت -م.  1990 - ـه 1410 -السعودية العربية
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –اإلساليم 

   (3696) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-ملا قدم رسول اهلل 
وأصحابه مكة قال املْشكون: إنه يقدم عليكم 

رهم أن يرملوا قوم وهنتهم حىم يرثب، فأم
 األشواط اثلالثة، وأن يمشوا ما بني الركنني

 

When the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, and his 

Companions went to Makkah, the 
polytheists said: There will come to you 
people who are weakened by the fever of 
Yathrib (Madinah). So, the Prophet, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 

commanded them (his Companions) to jog 
the three rounds (of Tawaaf) and walk 

between the two Corners. 

 :احلديث .1536
ا »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  لَمَّ

وأصحابه  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-قَِدم رُسول اهلل 
مكة، فَقال الُمرِشُكون: إِنَّه يَقَدُم َعلَيُكم قَومٌ َوَهنَتُهم 

َمَرُهم انلَّيبُّ 
َ
أن  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-ُحىمَّ يَثِب، فَأ

كنَني،  شَواَط اثلاَلثَة، وأن يَمُشوا ما بنَي الرُّ
َ
يَرُملُوا األ

 
َ
ن يَرُملُوا األ

َ
شَواَط لُكَّها: إالَّ اإِلبَقاُء ولم يَمنَعُهم أ

 «.َعليِهم

** 

1536. Hadith: 

‘Abdullah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with both 

of them, reported: "When the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, and his 

Companions went to Makkah, the polytheists said: 

'There will come to you people who are weakened by 

the fever of Yathrib (Madinah).' So, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, commanded 

them (his Companions) to jog the three rounds (of 

Tawaaf) and walk between the two Corners. He did not 

command them to jog all the rounds out of pity for 

them". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

سنة ست من  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء انليب 
اهلجرة إىل مكة معتمًرا، ومعه كثري من أصحابه، 

وصده عن ابليت كفار قريش، فحصل فخرج لقتاهل 
صىل اهلل عليه -بينهم صلح، من مواده أن انليب 

وأصحابه يرجعون يف ذلك العام، ويأتون يف  -وسلم
العام القابل معتمرين، ويقيمون يف مكة ثالثة أيام، 
فجاءوا يف السنة السابعة لعمرة القضاء. فقال 

: إنه -تشفيا وشماتة-املرشكون، بعضهم بلعض 
م عليكم قوم قد وهنتهم وأضعفتهم حىم سيقد

قوهلم،  -صىل اهلل عليه وسلم-يثب. فلما بلغ انليب 
أراد أن يرد قوهلم ويغيظهم، فأمر أصحابه أن يرسعوا 
إال فيما بني الركن ايلماين والركن اذلي فيه احلجر 
األسود فيمشوا، رفًقا بهم وشفقة عليهم، حني 

كون، اذلين يكونوا بني الركنني ال يراهم املرش
تسلقوا جبل "قعيقعان" يلنظروا إىل املسلمني وهم 
يطوفون فغاظهم ذلك حىت قالوا: إن هم إال اكلغزالن، 

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, went to Makkah in the sixth Hijri year, along with 

many of his Companions, to perform`Umrah. The 

Quraysh disbelievers went out to fight him and bar him 

from the House of Allah, but, a treaty was concluded 

between the two sides. As stipulated by the treaty, the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

and his Companions had to return home that year and 

come back to Makkah the following year to perform 

`Umrah and stay there for three days. They came in the 

seventh year to perform `Umrah. Thereupon, the 

polytheists, gloating and giving vent to their feelings of 

revenge, said to one another: There will come to you 

people who are weakened and enfeebled by the fever 

of Madinah.  When this reached the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, he, seeking 

to rebut their statement and vex them, ordered his 

Companions to quicken their pace as they performed 

the Tawaaf rounds, except between the Yemeni Corner 

and the  Black Stone Corner, where they could walk 

normally. He did so out of mercy and pity for them and 

because the disbelievers, who climbed Mount 

Qu`ayqi`aan to see the Muslims as they performed 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة

 .ليهمتفق ع راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َوَهنَتُْهم : أضعفتهم •

 .يَْثِب : من أسماء املدينة انلبوية يف اجلاهلية •

ْن يَْرُملُوا : الرمل: اإلرساع يف امليش مع تقارب اخلطا •
َ
 .أ

ْشَواط : مجع شوط: وهو اجلري •
َ
 .ة الواحدة إىل الغاية. واملراد هنا: الطوفة حول الكعبة من احلجر إىل احلجراأل

 .اإِلْبَقاُء َعلَيِْهم : الرفق بهم، والشفقة عليهم •

 .الركنني : املسافة بني الركنني: ايلماين واحلجر األسود •

 :فوائد احلديث
األول ماعدا ما بني الركنني، فقد رخص هلم يف تركه، إبقاء عليهم، وذلك وأصحابه، رملوا يف األشواط اثلالثة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب   .1

 .يف عمرة القضاء

 ."استحباب الرمل يف لك طواف وقع بعد قدوم، سواء أكان لنسك أم ال فيف صحيح مسلم: "اكن ذلك إذا طاف الطواف األول .2

 .تا يف أعضادهمإظهار القوة واجلدل أمام أعداء ادلين، إاغظة هلم، وتوهينا لعزمهم، وف .3

 .من احلكمة يف الرمل اآلن تذكر حال سلفنا الصالح، يف كثري من مناسك احلج، اكلسيع، وريم اجلمار واهلدي وغريها .4

 .الرمل خمتص بالرجال دون النساء، ألنه مطلوب منهن السرت .5

 .، فال َيلف هيئتهن، فتكون سنة فات حملهالو فات الرمل يف اثلالثة األول، فإنه ال يقضيه، ألن املطلوب يف األربعة ابلاقية، امليش .6

 ."جواز ِحاكية قول الغري، وإن اكن خالف املرشوع، يف قوهل: "وهنتهم حىم يثب .7

 .شدة عداوة املرشكني للمسلمني، وإظهار الشماتة بهم .8

 .ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة انليب  .9

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10سام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للب
ه. اإلملام برشح 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

فاكن هذا الرمل سنة متبعة يف طواف القادم إىل مكة، 
تذكرا لواقع سلفنا املاضني، وتأسيًا بهم يف مواقفهم 
احلميدة، ومصابرتهم الشديدة، وما قاموا به من 

ألعمال، نلرصة ادلين، وإعالء لكمة اهلل، رزقنا جليل ا
اهلل اتباعهم واقتفاء أثرهم.   وامليش بني الركنني 
وترك الرمل منسوخ؛ نله يف حجة الوداع رمل من 

-احلجر إىل احلجر، روى مسلم عن جابر وابن عمر 
صىل اهلل عليه -أن رسول اهلل » -ريض اهلل عنهم

ثًا، ومىش رمل من احلجر إىل احلجر ثال -وسلم
 .«أربًعا

Tawaaf, would not be able see them when they were 

between the two Corners. Vexed, the disbelievers said: 

Indeed, they are but like gazelles. Hence, this jogging 

became a Sunnah to be observed in Tawaaf upon 

arrival in Makkah, in memory of the situation of our 

righteous predecessors. This is also to follow their 

footsteps in their praiseworthy stances, firm 

perseverance, and the glorious acts they did to support 

this religion and make the word of Allah superior. May 

Allah guide us all to follow their example and footsteps! 
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، دار طوق انلجاة 1ه.  صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1381، دار الفكر، دمشق، 1، طعمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري
 .ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3020) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  أبو اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 -صىل اهلل عليه وسلم-لَوال : حرف امتناع لوجود: أي أنها تدل ىلع امتناع يشء؛ لوجود يشء آخر، فيف هذا احلديث تدل ىلع امتناع إلزام انليب  •

 .ود املشقة عليهم بذلكأمته بالسواك عند لك صالة؛ لوج

ُشق : أتعب وأثقل •
َ
 .أ

َميتل : مجاعيت، واملراد بهم: من آمن به واتبعه •
ُ
 .أ

َمرُتُهم : أللزمتهم •
َ
 .أل

َواك : أي: باستخدام السواك تلنظيف الفم •  .بالسل

 .عند لكل َصالة : عند فعل لك صالة •

 :فوائد احلديث
 .وفه عليهمبأمته، وخ -صىل اهلل عليه وسلم-كمال شفقة انليب  .1

 .لم يمنع من فرض السواك؛ إال خمافة املشقة يف القيام به .2

 .الرشع يرس ال عرس فيه، وال مشقة .3

 .إذا أمر بيشء فهو الزم، إال أن يقوم ادليلل ىلع أنه تطوع -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  .4

لوال أن أشق لَع أميت؛ ألمرتهم بالسواك عند ك 
  صالة

Were it not that I would cause difficulty for 
my followers, I would command them to 

use the tooth-stick with every prayer 

 :احلديث .1537
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يِت؛ : )-صىل اهلل عليه وسلم مَّ
ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
لواَل أن أ

َواك ِعنَد لُكل َصاَلة( َمرُتُهم بِالسل
َ
 .أَل

** 

1537. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: “Were it not that I would 

cause difficulty for my followers, I would command 

them to use the tooth-stick with every prayer.” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

وحمبته  -صىل اهلل عليه وسلم-من كمال نصح انليب 
علوا لك فعل يعود عليهم اخلري ألمته، ورغبته أن يف

بانلفع؛ يلنالوا كمال السعادة أن حثهم ىلع التسوك، 
ملا عِلم من كثة فوائد  -صىل اهلل عليه وسلم-فهو 

السواك، وأثر منفعته اعجال وآجال؛ اكد يلزم أمته به 
عند لك وضوء أو صالة؛ لورود رواية: )مع لك وضوء(، 

اهلل  خاف أن يفرضه -لكمال شفقته ورمحته-ولكن 
عليهم؛ فال يقوموا به؛ فيأثموا؛ فامتنع من فرضه 
هم  عليهم خوفاً وإشفاقاً، ومع هذا رغبهم فيه وحضَّ

 .عليه

** 

The Prophet’s exhortation to his followers to use the 

tooth-stick indicates how sincerely he would advise 

them, wish them well, and want them to do everything 

by which they can reap benefits and attain happiness. 

Aware of the numerous benefits and good impact of the 

tooth-stick, he would almost oblige his followers to use 

it before every ablution or prayer. “With every ablution” 

occurs in another narration. However, out of his great 

mercy and compassion towards his followers, he feared 

that Allah, the Almighty, might render it an obligation 

and that they would not perform it and thus fall into sin. 

That is why he abstained from ordering them to do so 

and only encouraged it. 
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 .استحباب السواك وفضله .5

د مرشوعية السواك عند الوضوء والصالة .6  .تأكُّ

 .الصالة املستعمل معهما السواكفضل الوضوء و .7

 .تعظيم شأن الصالة .8

د يف حق الصائم أن يستاك عند لك صالة، ولو بعد الزوال، كصاليت: الظهر والعرص .9  .عموم احلديث يشمل صالة الصائم بعد الزوال؛ فيتأكَّ

رض السواك ىلع األمة مع ما فيه من املصالح درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح، وهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا، فإن الشارع احلكيم ترك ف .10
 .العظيمة؛ خشية أن يفرضه اهلل عليهم فال يقوموا به؛ فيحصل عليهم فساد كبري؛ برتِك الواجبات الرشعية

 املراجع:املصادر و

إلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، ا
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 

ألرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود ا
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422ايق(، الطبعة: األوىل، حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابل
 .ه1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3364) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلَلْقية اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِء بِْن اَعزٍِب  اتلخريج:   -عنهماريض اهلل -الرَْبَ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة : الللمة: هو الشعر اذلي يكاد يُِلمُّ باملنكبني، سميت اللمة؛ إلملامها باملنكبني يعين تقارب املنكبني •  .من ذي لِمَّ

 .يف ُحلَّة : احللة: يه إزاٌر ورَِداٌء ِمن الرُْبُود ايْلََمِنية •

 .رةمحراء : أي: وصفها باحلم •

 .َمنِْكبه : املنكب: هو جممع ايلد مع اجلنب وهو رأس الكتف •

 :فوائد احلديث
 .جواز لبس األمحر، وهو اذلي فيه أعالم محر، وأعالم بيض، وليس املراد األمحر اخلالص املنيه عنه .1

 .الظاهر من حسن الشعر ورحابة الصدر، وحسن القامة -صىل اهلل عليه وسلم-بيان َخلِْق انليب  .2

 .توفري وتطويل شعر الرأس برشط العناية بهجواز  .3

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -1
القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج -2ه.  1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ْحَسَن ِمْن 
َ
ٍة يِف ُحلٍَّة مَحَْراَء أ يُْت ِمْن ذِي لِمَّ

َ
َما َرأ

  َرُسوِل اهلل

I have never seen anyone with shoulder-
length hair and wearing a red garment 
more beautiful than the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be 
upon him. 

 :احلديث .1538
ما رأيُت »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن الرباء بن اعزب 

ٍة يف ُحلٍَّة مَحْ  -َراَء أحسَن من رسول اهلل من ِذي لَِمي
، هل َشْعٌر يرَْضُِب َمنِْكبَيِْه، بعيُد -صىل اهلل عليه وسلم

، ليس بالقصري وال بالطويل  «.ما بني الَمنِْكبَنْيِ

** 

1538. Hadith: 

Al-Baraa ibn ‘Aazib, may Allah be pleased with him, 

reported: "I have never seen anyone with shoulder-

length hair and wearing a red garment more beautiful 

than the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him. He had shoulder-length hair 

and broad shoulders and was neither short nor tall". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-نيب اهلل  -ريض اهلل عنهما-وصف الرباء بن اعزب 
يف هذا احلديث وصًفا  -صلوات اهلل وسالمه عليه

يدل ىلع حسنه ومجاهل، فأخرب أنه لم ير أحًدا شعره 
يصل إىل شحمة أذنيه، ويلبس حلة محراء أحسن من 

شيئًا من  ، ثم ذكر-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
وصفه، فأخرب أنه اكن بعيد املنكبني، ولم يكن معيبًا 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ال بالطول وال بالقرص

** 

In this Hadith, Al-Baraa ibn ‘Aazib, may Allah be 

pleased with him, described the Prophet of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, in a way that 

indicates his beauty and handsomeness. He said that 

he never saw anyone whose hair reaches his earlobes 

and wearing a red garment more good-looking than the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him. Then he mentioned something else from 

his description, that he was broad-shouldered and that 

he was neither too tall nor too short, may Allah's peace 

and blessings be upon him. 
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تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة،  -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية  -4. ه1426اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

   (2990) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .حديث جابر ريض اهلل عنه: رواه مسلم. حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َمثَيل : الَمثَل: انلظري •

 .اجلنادب : ُنو اجلراد والفراش، هذا هو املعروف اذلي يقع يف انلار •

 .يف ضوء الرساج الفراش : مجع فراشة، ويه الطري اذلي يليق بنفسه •

 .يذبهن : يمنعهن ويدفعهن عنها •

 .حبجزكم : احلجز: مجع حجزة، ويه معقد اإلزار والرساويل •

 .تفلتون : تغلبون وتهربون إيلها •

 :فوائد احلديث
 .حرص الرسول صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته .1

 .فة شقاؤهم، وقد يصل بهم ذلك إىل العذاب يف نار جهنمدلَّ ىلع جهل كثري من انلاس حيث يأبون إال خمالفة ادلين، ويف هذه املخال .2

ْوقََد نَاًرا فََجَعَل 
َ
َمَثيِل َوَمَثلُُكم َكَمَثِل رَُجٍل أ

اجَلَناِدُب والَفَراُش َيَقْعَن فِيها، وهو يَُذبرُهنَّ َعْنَها، 
نَا آِخٌذ ِِبَُجِزكُ 

َ
م َعِن انلَّارِ، وأنتم َتَفلَُّتوَن ِمْن وَأ

 يَِدي

 

“My example and your example is that of a 
person who lit a fire, and grasshoppers and 

moths began to fall in it, while he is 
attempting to push them away. I am 

holding you back from the fire, but you are 
slipping from my hand. 

 :احلديث .1539
 -ريض اهلل عنهم-عن جابر بن عبد اهلل وأبو هريرة 

ْوقََد ناًرا فجعل »مرفواعً: 
َ
مثيل ومثلُكم كمثل رجٍل أ

اجلناِدُب والَفَراُش َيَقْعَن فيها، وهو يَُذبُُّهنَّ عنها، وأنا 
 «.آخٌذ حبَُجِزُكم عن انلار، وأنتم َتَفلَّتُون من يََديَّ 

** 

1539. Hadith: 

Jabir ibn Abdullah and Abu Hurayrah reported that 

Allah's Messenger, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, said:  “My example and your example is that 

of a person who lit a fire, and grasshoppers and moths 

began to fall in it, while he is attempting to push them 

away. I am holding you back from the fire, but you are 

slipping from my hand. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حاهل مع أمته 
قد ناًرا فجعل اجلنادب كحال رجل يف برية، أو

والفراش يقعن فيها؛ ألن هذه يه اعدة الفراش 
واجلنادب واحلرشات الصغرية، إذا أوقد إنسان ناًرا يف 
الرب؛ فإنها تأوي إىل هذا الضوء. ويقول: ألمنعنكم 
من الوقوع فيها، ولكنكم تفلتون من يدي، وذلك 

 .بمخالفة انليب صىل اهلل عليه وسلم وترك سنته

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, explains that his role in his nation is like that of a 

man in the wilderness who has lit a fire, and then the 

grasshoppers and moths begin to fall into it. This is the 

case with most small insects when they see a fire, as 

they are attracted to the light of the fire, until they get 

burned in it. The Messenger, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, states that his role is to push 

people away from the fire (of hell), just as this man is 

trying to push the insects away from the fire that he lit 

up. However, people are persistently trying to fall into 

the fire by disobeying him and not following his Sunnah. 
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 املراجع:املصادر و

م. 2007 - ـه1428ريوت، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، ب –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
ار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش د

ه. كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987ه 1407الرابعة عرش، 
ة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق م. بهج2009ه 1430كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 

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

   (4970) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < شجاعته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  < الصفات اخلُلُقية < حلمه صىل اهلل عليه وسلم السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بني أمرين : دينيني أو دنيويني •

 .إال أخذ : إال تناول •

 .أيرسهما : أسهلهما •

بني  -صىل اهلل عليه وسلم-ما ُخريِّ رسول اهلل 
أمرين قط إال أخذ أيرسهما، ما لم يكن إثًما، 

 فإن اكن إثما، اكن أبعد انلاس منه
 

“Whenever the Messenger of Allah, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 

was given the choice between two matters, 
he would choose the easier of the two 

unless it was a sin. If it were a sin, he would 
be the farthest of people from it. The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, never took revenge 

for himself, but when the sanctities of Allah 
were violated, he would take revenge for 

the sake of Allah, The Almighty (not for his 
own sake)”. 

 :احلديث .1540
مرفواعً: "ما ُخريل رسول  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

بني أمرين قط إال أخذ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ن أبعد أيرسهما، ما لم يكن إثما، فإن اكن إثما، اك

صىل اهلل عليه -انلاس منه، وما انتقم رسول اهلل 
نلفسه يف يشء قط، إال أن تُنْتَهك حرمة اهلل،  -وسلم

 ".-تعاىل-فينتقم هلل 

** 

1540. Hadith: 

A’isha, may Allah be pleased with her, reported: 

“Whenever the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, was given the choice 

between two matters, he would choose the easier of the 

two unless it was a sin. If it were a sin, he would be the 

farthest of people from it. The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, never took 

revenge for himself, but when the sanctities of Allah 

were violated, he would take revenge for the sake of 

Allah, The Almighty (not for his own sake)”. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من  -صىل اهلل عليه وسلم- انليب يف هذا احلديث أنَّ 
خالهل اليت ينبيغ أن يقتدي به فيها املسلم أنه إذا 
ُخريل بني أمرين من أمور ادلين وادلنيا َيتار أيرسهما 
ما لم يكن فيه معصية، وأنه ال يغضب نلفسه 

 .-تعاىل-فينتقم ممن أغضبه، بل يغضب هلل 

** 

This Hadith shows that one of the traits of the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, whom 

the Muslim should always emulate, is that whenever he 

was given the choice between two matters of religion or 

of the worldly life, he would choose the easier one of 

them as long as it did not involve any sin. Also, 

whenever someone made him angry, he did not take 

revenge on the one who angered him; rather, he would 

only take revenge for the sake of Allah (on the one who 

violates the sanctities of Allah). 
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 .ا : ما لم يكن األيرس معصيةما لم يكن إثمً  •

 .انتقم : اعقب •

 .تنتهك : خترق وتؤىت •

 .حرمة اهلل : حدوده •

 :فوائد احلديث
 .يرس االسالم .1

 .بأمته -صىل اهلل عليه وسلم-رمحة الرسول  .2

 .-تعاىل-مرشوعية الغضب هلل  .3

 .استحباب األخذ باأليرس يف أمور ادلين وادلنيا إذا لم يكن فيه معصية .4

 .-تعاىل-اهلل عليه وسلم من احللم والصرب والقيام باحلق والصالبة يف إقامة حدود اهلل  ما اكن عليه صىل .5

 .ابلعد عن املعصية واإلثم ولو اكنت توافق هوى انلفس .6

 أن من صفات ادلاعية اتليسري ىلع املدعوين .7

 .انلدب إىل األمر باملعروف وانليه عن املنكر .8

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار  1422د زهري انلارص دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىلصحيح ابلخاري حتقيق حمم
ه . ديلل الفاحلني 1407إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

ض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, لطرق ريا
  ـهبهجة 1423ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 1430

انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. لسان العرب، البن منظور، دار صادر )بريوت( الطبعة األوىل. رشح صحيح 
 ه1423ابلخاري ـ البن بطال، مكتبة الرشد، الطبعة : اثلانية، 

   (6389) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < ضحكه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ُمْستَْجِمًعا : أي مبالًغا يف الضحك لم يرتك منه شيئًا •

 ل ذلك أبداً قطُّ : لكمة تستعملها العرب نليف اليشء يف الزمن املايض، واملعىن ما رأيته يفع •

ال َضاِحاًك : انبساط الوجه حىت تظهر األسنان من الرسور، فإن اكن بصوت واكن حبيث يسمع من ُبْعٍد فهو القهقهة، وإال فالضحك، وإن اكن ب •
 .صوت فهو اتلبسم

 .لََهَواتُه : مجع هلاة: ويه اللحمة اليت يف أقىص سقف الفم •

م : اتلبسم مبادىء الضحك •  .َيتَبَسَّ

 :ديثفوائد احل
 .ضحكه اتلبسم إذا ريض أو أعجب بيشء -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  .1

 .استحباب اإلقالل من الضحك .2

 .كثة الضحك وارتفاع الصوت بالقهقهة ليس من صفات الصاحلني؛ ألنها تميت القلب .3

 .-تعاىل-كثة الضحك من مظاهر الغفلة عن اهلل  .4

 .إخوانهكثة الضحك تذهب هيبة الرجل ووقاره بني  .5

 -صىل اهلل عليه وسلم-ما رأيت رسول اهلل 
قط ضاحاًك حىت ترى منه هلواته، إنما مستجمًعا 

 اكن يتبسم
 

I have never seen the Messenger of Allah, 
may Allah's peace and blessings be upon 

him, laugh so heartily that his uvula could 
be seen; rather, he would only smile. 

 :احلديث .1541
يُت رُسول قالت: َما رَ  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
أ

ُمْستَْجِمًعا َقطُّ َضاِحاًك  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اهلل 
م. َما اَكَن َيتَبَسَّ  َحىتَّ تَُرى ِمنُْه لََهَواتُُه، ِإنَّ

** 

1541. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "I 

have never seen the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, laugh so heartily that 

his uvula could be seen; rather, he would only smile". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يصور بعض جوانب  -ريض اهلل عنها-حديث اعئشة 
ريض -لُق الوقار والسكينة فقالت اهلدي انلبوي يف خُ 

يُت رُسول اهلل -اهلل عنها
َ
صىلَّ اهلل عليه -: "َما َرأ

ُمْسَتْجِمًعا َقطُّ َضاِحاًك َحىتَّ تَُرى ِمنُْه لََهَواتُُه،  -وسلَّم
م": تعين ليس يضحك ضحاًك فاحًشا  َما اَكَن َيتَبَسَّ إِنَّ

 صىل اهلل-بقهقهة، يفتح فَمه حىت تبدو هلاته، ولكنه 
اكن يبتسم أو يضحك حىت تبدو  -عليه وسلم

صىل -نواجذه، أو تبدو أنيابه، وهذا من وقار انليب 
 .-اهلل عليه وسلم

** 

This Hadith, which was reported by ‘A’ishah, may Allah 

be pleased with her, reflects some of the aspects of the 

Prophet's, may Allah's peace and blessings be upon 

him, guidance with regard to the qualities of solemnity 

and serenity. She, may Allah be pleased with her, said: 

"I have never seen the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, laugh so heartily that 

his uvula could be seen; rather, he would only smile." 

That means that he never laughed out loud opening his 

mouth to the poing his uvula could be seen; rather, he 

only used to smile or laugh until his wisdom teeth or 

canines could be seen, and this characteristic indicates 

his solemnity. 
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 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري،  ،1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4بن عالن، ط

ه. رشح 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
قيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة ، حت1ه. صحيح ابلخاري، ط1426رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
، 1لصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طه. كنوز رياض ا 1414، دار صادر، بريوت، 3لسان العرب البن منظور األنصاري، ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1430كنوز إشبيليا، الرياض، 
   (3060) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 O Abu Bakr, what do you think of two"  ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثاثلهما
persons the third of whom is Allah"? 

 :احلديث .1542
عن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه قال: َنَظرت ِإىل 
أقدام املرشكني وُنن يف الغار وهم ىلع رُؤوِسنا، 
فقلت: يا رسول اهلل، لَو أنَّ أَحَدهم نظر حتت قَدَميه 

نا، فقال:  برَصَ
َ
بَا بَكٍر »أل

َ
بِاثنَنِي اهلل َما َظنَُّك يَا أ

 «.ثَاثِلُُهَما

** 

1542. Hadith: 

Abu Bakr As-Siddiq, may Allah be pleased with him, 

reported saying: "When we were in the cave, I saw the 

feet of the polytheists as I raised my head and I said: 'O 

Messenger of Allah, if one of them looked below his 

feet, he would see us.' He said: 'O Abu Bakr, what do 

you think of two persons the third of whom is Allah"'? 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -هذه القصة اكنت حينما هاجر انليب 
-ن مكة إىل املدينة، وذلك أن رسول اهلل م -وسلم

ملا جهر بادلعوة، وداع انلاس،  -صىل اهلل عليه وسلم
وتبعوه، وخافه املرشكون، وقاموا ضد دعوته، 
وضايقوه، وآذوه بالقول وبالفعل، فأذن اهلل هل باهلجرة 

ريض -من مكة إىل املدينة ولم يصحبه إال أبو بكر 
يدهلم ىلع الطريق، ، وادليلل الرجل اذلي -اهلل عنه

ريض -واخلادم، فهاجر بأمر اهلل، وصحبه أبو بكر 
، وملا سمع املرشكون خبروجه من مكة، -اهلل عنه

جعلوا ملن جاء به مائيت بعري، وملن جاء بأيب بكر 
مائة بعري، وصار انلاس يطلبون الرجلني يف اجلبال، 
ويف األودية ويف املغارات، ويف لك ماكن، حىت وقفوا 

وأبو  -صىل اهلل عليه وسلم-لغار اذلي فيه انليب ىلع ا
بكر، وهو اغر ثور اذلي اختفيا فيه ثالث يلال، حىت 

-ريض اهلل عنه-َيفَّ عنهما الطلب، فقال أبو بكر 
: يا رسول اهلل لو نظر أحدهم إىل قدميه ألبرصنا؛ ألننا 
يف الغار حتته، فقال: "ما ظنك باثنني اهلل ثاثلهما"، ويف 

َ َمَعنَا" )اتلوبة: من كتاب اهلل  أنه قال: "ال حَتَْزْن ِإنَّ اّللَّ
(، فيكون قال األمرين لكيهما، أي: قال: "ما 40اآلية

َ َمَعنَا"  ظنك باثنني اهلل ثاثلهما" وقال "ال حَتَْزْن ِإنَّ اّللَّ
.  فقوهل: "ما ظنك باثنني اهلل ثاثلهما" يعين: هل أحد 

واجلواب: ال أحد يقدر عليهما بأذية أو غري ذلك؟ 
يقدر؛ ألنه ال مانع ملا أعطى اهلل وال معطي ملا َمنَع، 
ل ملن أعز وال معز ملن أذل، "قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك  وال ُمذل
ْن تََشاُء  الُْملِْك تُْؤيِت الُْملَْك َمْن تََشاُء َوتزَْنُِع الُْملَْك ِممَّ

** 

This story took place at the time when the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, was 

immigrating from Makkah to Madinah. When the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, started calling people to Islam publicly 

and people started to follow him, the polytheists not 

only feared him, but also stood against his mission, 

annoyed him, and hurt him by words and actions. 

Therefore, Allah permitted him to immigrate from 

Makkah to Madinah. In this journey, he was 

accompanied by Abu Bakr, may Allah be pleased with 

him, the guide to show them the way, and the servant. 

Hearing about his immigration, the polytheists offered a 

reward of two hundred camels for the one who could 

bring him back, and one hundred camels for the one 

who could bring Abu Bakr back. People, thus, started 

searching for the two men in the mountains, valleys, 

caves and everywhere until they reached Thawr Cave 

were the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, and Abu Bakr had been hiding for three 

nights. They stayed in the cave hoping that the 

polytheists would stop pursuing them. At that time, Abu 

Bakr, may Allah be pleased with him, said: "O 

Messenger of Allah, if one of them looked below his 

feet, he would see us in the cave because we are below 

them." The Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, replied: "What do you think of two persons 

the third of whom is Allah?"  The Quran reported that 

he further said: {Do not grieve; Allah is with us.} [Surat-

ut-Tawbah: 40] So, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said both statements. When he 

said: "What do you think of two persons the third of 

whom is Allah," he meant by asking whether anyone 

can harm them in any way? The reply came in the 

negative that none can harm them. This is because 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < اهلجرة اتلصنيف:

 .ليهمتفق ع راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا هاجر من مكة إىل املدينة •  .أقدام املرشكني : أي: اذلين يتتبعون أقدام انليب صىل اهلل عليه وسلم، ويتحرون أخباره، لمَّ

 .الغار : اغر ثور •

 .ىلع رُؤوِسنا : فوقنا •

 :يثفوائد احلد
 .يف هجرته من مكة إىل املدينة -صىل اهلل عليه وسلم-يف صحبته لرسول اهلل  -ريض اهلل عنه-منقبة أيب بكر الصديق  .1

 .، وخوفه عليه من األعداء-صىل اهلل عليه وسلم-، ومدى حبه لرسول اهلل -ريض اهلل عنه-إشفاق أيب بكر الصديق  .2

 .يته، وعنايته بعد بذل اجلهد يف أخذ احليطة واحلذر، واالطمئنان إىل راع-عز وجل-وجوب اثلقة باهلل  .3

 .ألشهاد(عناية اهلل تعاىل بأنبيائه وأويلائه، وراعيته هلم بانلرص؛ قال تعاىل: )إنا نلنرص رسلنا واذلين آمنوا يف احلياة ادلنيا ويوم يقوم ا .4

 .تنبيه ىلع أن من تولك ىلع اهلل كفاه، ونرصه، وأاعنه، ولكأه وحفظه .5

 .ىلع ربه، وأنَّه معتمد عليه، ومفوض إيله أمره -صىل اهلل عليه وسلم- انليب كمال تولك .6

 .، وتطمينه للقلوب وانلفوس-صىل اهلل عليه وسلم-شجاعة انليب  .7

 املراجع:املصادر و

ز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد ه.  تطري1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

م. رشح رياض 2007ه، 1428وت، الطبعة: األوىل الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بري
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري 1426الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 1422طبعة: األوىل انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ال
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة 1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .م1987ه، 1407من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 
   (3447) م املوحد:الرق

يَِدَك اخْلرَْيُ إِنََّك ىلَعَ َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِ 
ٍء َقِديٌر" )آل عمران:   .(26لُكل يَشْ

none can withhold what Allah gives and none can give 

what Allah withholds; none can humiliate whom Allah 

honors and none can honor whom Allah humiliates. 

This fact was stated in the Qur'an, which reads: {O 

Allah, Owner of Sovereignty, You give sovereignty to 

whom You will and You take sovereignty away from 

whom You will. You honor whom You will and You 

humiliate whom You will. In Your hand is [all] good. 

Indeed, You are Capable over all things.} [Surat-u-aal-

`Imran: 26] 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < كرمه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

ِخرَهُ َعْنُكم،  دَّ
َ
ما يَُكْن عندي من خرٍي فلن أ

ُه اهلُل، وَمْن يَْسَتْغِن ُيْغنِِه اهلُل،  وَمْن يَْسَتْعِفْف يُِعفَّ
َحٌد عطاًء 

َ
ْعِطَي أ

ُ
ْهُ اهلُل، وما أ ْ يَُصِْبَّ وَمْن َيَتَصْبَّ

وسَع من الصْبِ 
َ
 َخريًا وأ

 

Whatever good I have, I will not withhold 
from you. Whoever tries to be chaste, Allah 
will make him chaste; whoever tries to be 
self-sufficient, Allah will make him self-

sufficient; whoever tries to be patient, Allah 
will make him patient. No one is granted a 

gift better and ampler than patience. 

 :احلديث .1543
مرفواعً: أنَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

صىل اهلل عليه  -ناًسا من األنصاِر سألوا رسوَل اهلل 
فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حىت نَِفَد ما  -وسلم 

ما يَُكْن »عنده، فقال هلم حني أنفَق لكَّ يشٍء بيده: 
ِخَرُه َعنْكُ  دَّ

َ
م، وَمْن يَْستَْعِفْف عندي من خرٍي فلن أ

ُْه  ْ يَُصرِبي ُه اهلُل، وَمْن يَْستَْغِن ُيْغِنِه اهلُل، وَمْن َيتََصربَّ يُِعفل
وسع من الصربِ 

َ
َحٌد عطاًء َخرًيا وأ

َ
ْعِطَي أ

ُ
 «.اهلُل. وما أ

** 

1543. Hadith: 

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him, 

reported: "Some people from the Ansaar asked the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, for alms and he gave them. They asked 

him again, and he gave them until there was nothing 

left. Thereupon, he said to them: 'Whatever good I 

have, I will not withhold from you. Whoever tries to be 

chaste, Allah will make him chaste; whoever tries to be 

self-sufficient, Allah will make him self-sufficient; 

whoever tries to be patient, Allah will make him patient. 

No one is granted a gift better and ampler than 

patience"’. 

 .صحيح  :ة احلديثدرج
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

سأل ناس من األنصار رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، حىت نفد ما 
عنده، ثم أخربهم أنه ال يمكن أن يدخر شيئا عنهم 
 فيمنعهم، ولكن ليس عنده يشء، وحثهم ىلع

االستعفاف واالستغناء والصرب. فأخربهم أنه من 
يستغن بما عند اهلل عما يف أيدي انلاس؛ يغنه اهلل 
عز وجل، فالغىن غىن القلب، فإذا استغىن اإلنسان 
بما عند اهلل عما يف أيدي انلاس؛ أغناه اهلل عن 
انلاس، وجعله عزيز انلفس بعيًدا عن السؤال. وأنه 

ليه من النساء يعفه اهلل من يستعفف عما حرم اهلل ع
عز وجل ومحاه وحىم أهله أيًضا. وأنه من يتصرب 
يصربه اهلل، أي يعطيه اهلل الصرب. وما من اهلل ىلع 

 .أحد بعطاء من رزق، أو غريه؛ خرًيا وأوسع من الصرب

** 

Some people from the Ansaar asked the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

for alms and he gave them. They asked him again and 

he gave them until he had nothing left. He told them that 

he would not withhold anything from them. He urged 

them to be chaste, self-sufficient, and patient.  The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

informed them that anyone who is satisfied with the 

divine blessings, without need for people, Allah makes 

him rich. Indeed, richness is in the heart. With self-

sufficiency, one needs nothing from others.  Also, being 

chaste, one earns divine protection for oneself and 

one's spouse. Finally, anyone who tries to be patient, 

Allah grants him patience, for there is nothing better 

than patience. 
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 :اين املفرداتمع
 .نفذ : فين وذهب •

 .فلن أدخره : أي: ال أجعله ذخرية لغريكم معرضا عنكم، أو ال أخبئه وأمنعكم إياه •

 .ومن يستعفف : أي: من طلب العفة عن سؤال انلاس واالسترشاف إىل ما يف أيديهم •

 .يعفه اهلل : يرزقه اهلل العفة فيصري عفيفا قنواع •

 .فس ويفتح هل أبواب الرزقيغنه اهلل : أي: جيعله غين انل •

 :فوائد احلديث
 .كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وما ُجبل عليه من ماكرم األخالق .1

 .-تعاىل-ليس الغىن املمدوح يف الرشع بكثة املال واملتاع يف يده صاحبه ولكن الغىن املحمود أن يكون اإلنسان غين انلفس باهلل  .2

 .الرتغيب بالقناعة واالستعفاف .3

 .اكرم األخالق ومعايل الصفات بالصربتُنال م .4

 .جواز إعطاء السائل مرتني .5

 .جواز االعتذار إىل السائل .6

 .جواز السؤال للحاجة، وإن اكن األوىل تركه والصرب حىت يأيت اهلل بالفرج .7

 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار  -2م. 1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  -1
صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق  -4بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.  -3ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  -5ه. 1422ة: األوىل، انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبع
 .انيةاثل: الطبعة بلنان، – بريوت العريب، الرتاث إحياء دار: نرش الوسيط، املعجم -6. بريوت –نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4967) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

هل أىت عليك يوم اكن أشد من يوم أحد؟ قال: 
قومك، واكن أشد ما لقيت منهم لقد لقيت من 

 يوم العقبة
 

"Have you ever experienced a day harder 
than the day of (the Battle of) Uhud?" He 

replied, "Indeed, I have suffered a lot at the 
hands of your people, the harshest of which 

was what they did to me on the Day of Al-
‘Aqabah"... 

 :احلديث .1544
صىل  -أنها قالت للنيب  -ريض اهلل عنها -عن اعئشة 

: هل أىت عليك يوم اكن أشد من  -اهلل عليه وسلم 
ُحٍد ؟ قال: 

ُ
لقد لقيت من قومك، واكن أشد ما »يوم أ

لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفيس ىلع ابن 
ٍل، فلم جيبين إىل ما أردت،  عبد يَايِلَل بِْن َعبِْد الُكَ

فانطلقت وأنا مهموم ىلع وجيه، فلم أستفق إال وأنا  
بَِقْرِن اثلََّعاِلِب، فرفعت رأيس، وإذا أنا بسحابة قد 

 -عليه السالم  -أظلتين، فنظرت فإذا فيها جربيل 
فناداين، فقال: إن اهلل تعاىل قد سمع قول قومك لك، 
وما ردوا عليك، وقد بعث إيلك ملك اجلبال تلأمره 

ئت فيهم. فناداين ملك اجلبال، فسلم يلع، ثم بما ش
قال: يا حممد إن اهلل قد سمع قول قومك لك، وأنا 
ملك اجلبال، وقد بعثين ريب إيلك تلأمرين بأمرك، فما 

ْخَشبَنْيِ 
َ
 «.شئت، إن شئت أطبقت عليهم  اأْل

** 

1544. Hadith: 

‘Aishah, may Allah be pleased with her, reported: I 

asked the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, "Have you ever experienced a day harder 

than the day of (the Battle of) Uhud?" He replied, 

"Indeed, I have suffered a lot at the hands of your 

people (i.e., the disbelievers from of the Quraysh 

Tribe), the harshest of which was what they did to me 

on the Day of Al-‘Aqabah when I went to Ibn ‘Abd-

Yaaleel ibn ‘Abd-Kulaal with the purpose of inviting him 

to Islam, but he made no response (to my call). So I 

departed with deep distress (to the point that I did not 

know where I was going). I did not recover until I arrived 

at Qarn Ath-Tha‘alib. There, I raised my head and saw 

a cloud shading me. I looked and, lo and behold, I saw 

in it Jibreel, peace be upon him, who called me and 

said: Indeed, Allah, the Exalted, heard what your 

people said to you and the response they gave you. He 

has sent to you the angel in charge of mountains to 

order him to do whatever you wish concerning them. 

Then the angel of the mountains called me, greeted me 

and said: O Muhammad, Allah has listened to what your 

people had said to you. I am the angel of  mountains, 

and my Lord has sent me to you so that you may give 

me your orders concerning them. If you wish I would 

bring together the Akhshabayn (two mountains that 

stand opposite to each other at the outskirts of Makkah) 

to crush them in between". 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

لعائشة ملا سأتله:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال انليب 
هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، وذكر 

صىل اهلل -ة ذهابه إىل الطائف؛ ألن انليب هلا قص
ملا داع قريشاً يف مكة، ولم يستجيبوا هل  -عليه وسلم

، وداع -عزي وجلي -خرج إىل الطائف؛ يلبلغ الكم اهلل 
أهل الطائف لكن اكنوا أسفه من أهل مكة، بل 
جعلوا يرمونه باحلجارة، يرمونه باحلىص حىت أدموا 

عرض نفسه ىلع ابن و -صىل اهلل عليه وسلم-َعِقبه 

** 

When ‘Aishah asked the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, if he had experienced a day 

more difficult than the Day of Uhud, he replied: "Yes," 

and he mentioned to her the story of his journey to Taif. 

When the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, invited the people of Quraysh to Islam, and 

they did not respond to him, he headed towards Taif, to 

convey Allah's Message to them. But, when he invited 

the people of Taif to Islam, their attitude was worse than 

that of the people of Makkah. They started throwing 

stones at him until his heel bled. He presented himself 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < العهد امليك اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .هل أىت عليك يوم؟ : أي مرَّ بك زمان؟ •

 .يوم أحد : يوم غزوة أحد •

 .ه3أحد : هو اجلبل اذلي اكنت عنده غزوة أحد اليت وقعت سنة  •

 .من قومك : أي كفار قريش •

 .العقبة : ماكن جهة الطائف، واكن ذلك يوم هاجر إىل الطائف •

 .ت هل نفيس طابلاً منه انلرص واإلاعنة ىلع إقامة ادلينعرضت نفيس : قدم •

 .ابن عبد يايلل : من أكرب أهل الطائف من ثقيف •

 .فلم جيبين إىل ما أردت : أي من االيواء واالاعنة ىلع تبليغ الرسالة إىل العباد •

 .مهموم : حمزون •

 .ىلع وجيه : أي اجلهة املواجهة يل •

 .لم أستفق : لم أفطن نلفيس •

 .لك جبل صغري منقطع عنه جبل كبريالقرن :  •

 .قرن اثلعالب : ماكن بينه وبني أهل مكة يوم ويللة، وهو ميقات أهل جند •

 .قد أظلتين : أي كستين الظل عن الشمس •

 .ملك اجلبال : املولك بها •

 .أطبقت : مجعت، أي : هدمت هذين اجلبلني عليهم •

عبد يايلل بن عبد الكل من كبار أهل الطائف من 
ثقيف، فلم جيبه إىل ما أراد فخرج مغموماً مهموماً، 

إال وهو يف ماكن  -صىل اهلل عليه وسلم-ولم يفق 
يدَع قرن اثلعالب، فأظليته غمامة فرفع رأسه، فإذا 

، وقال هل: هذا -عليه السالم-يف هذه الغمامة جربيل 
اجلبال يقرؤك السالم فسلم عليه وقال: إن ريب ملك 

يعين -أرسلين إيلك، فإن شئت أن أطبق عليهم 
صىل اهلل عليه -فعلت. ولكن انليب  -اجلبلني

حللمه وُبعد نظره وتأنيه يف األمر قال: ال؛ ألنه  -وسلم
لو أطبق عليهم اجلبلني هلكوا، فقال: ))ال، وإين 

يعبد اهلل وحده  ألرجو أن َيرج اهلل من أصالبهم من
-ال يرشك به شيئاً(( . وهذا اذلي حدث؛ فإن اهلل 

قد أخرج من أصالب هؤالء املرشكني اذلين  -تعاىل
هذه األذية  -صىل اهلل عليه وسلم-آذوا رسول اهلل 

العظيمة أخرج من أصالبهم من يعبد اهلل وحده وال 
 .يرشك به شيئاً 

to Ibn ‘Abd-Yaaleel ibn ‘Abd-Kulaal, who was one of the 

dignitaries of the tribe of Thaqeef in Taif. He also 

rejected his call. So, the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, left Taif so sad and 

disappointed to the point of not knowing where he was 

going. He did not become aware of his surroundings 

until he reached a place called Qarn Ath-Tha‘aalib. 

There, a cloud hovered over him and shaded him. As 

he lifted his head to the sky, he saw Jibreel inside this 

cloud, who said to him: This is the Angel of  Mountains 

with me. He greets you with peace. The angel greeted 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, then said to him: My Lord has sent me to you, if 

you wish I can make the two huge mountains collapse 

over them and crush them. But, out of his forbearance 

and foresight, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, responded: "No, for I do hope 

that Allah will bring forth from their progeny those who 

would worship Allah alone and not associate partners 

with Him." This is exactly what happened, as Allah 

brought forth from the loins of those infidels who 

harmed him righteous servants who worship Allah 

alone and who do not associate partners with Him. 
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 .األخشب : هو اجلبل الغليظ •

 .ن بمكةاألخشبان : اجلبالن املحيطا •

 .من أصالبهم : من ذريتهم •

 :فوائد احلديث
 .العفو والصفح -صىل اهلل عليه وسلم-من صفات انليب  .1

 .أن ابلالء اذلي يتعرض هل ادلاعة متفاوت .2

 .ادلاعة ال يكرهون انلاس ىلع اإليمان بدعوتهم .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-مؤازرة اهلل نلبيه  .4

 .-اىلتبارك وتع-إثبات صفيت السمع وابلرص هلل  .5

 .هدف ادلاعة واغيتهم إخراج انلاس من الظلمات إىل انلور .6

 .ينبيغ لإلنسان أن يصرب ىلع األذى ال سيما إذا أوذي يف اهلل فإنه يصرب وحيتسب وينتظر الفرج .7

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق,  1422صحيح ابلخاري حتقيق حممد زهري انلارص دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل 
ه . ديلل 1407دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

ني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحل
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم  1426ه . رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 1430األوىل, 

 .اهلاليل, دار ابن اجلوزي
   (6406) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ِ ٍد، َفُقْل: إِنََّا َسُُنِْضيَك يَا ِجْْبِيُل، اْذَهْب إ ىَل حُمَمَّ
تَِك َواَل نَُسوُءكَ  َمَّ

ُ
  يِف أ

O Gabriel, go to Muhammad and say: 
'Verily, We will please you with regard to 

your nation and will not displease you 

 :احلديث .1545
َني انلَّيِبَّ   -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

َ
أ

يِف  -عز وجل-تاََل قَْوَل اهلِل  -صىل اهلل عليه وسلم-
ْضلَلَْن -صىل اهلل عليه وسلم-إِبَْراِهيَم 

َ
ُهَني أ : }رَبل إِنَّ

{ ]إبراهيم:  [ 36َكِثرًيا ِمَن انلَّاِس َفَمْن تَِبَعيِن فَإِنَُّه ِمينل
: }ِإْن -صىل اهلل عليه وسلم-اآلية، وقَْوَل ِعيىَس 

ْبُهم فَإِ  نَْت الَعِزيُز ُتَعذل
َ
ُهم ِعبَاَدَك َوِإْن َتْغِفْر لَُهم فَإِنََّك أ نَّ

يِت »[ َفَرَفَع يََديِْه وَقاَل: 118احلَِكيُم{ ]املائدة:  َمي
ُ
اللُهمَّ أ

يِت  مَّ
ُ
يُل، »: -عز وجل-وَبَكى، فقاَل اهلُل « أ يا ِجرْبِ

ٍد  ْعلَمُ -اْذَهْب إِىَل حُمَمَّ
َ
« ِه؟َفَسلُْه َما ُيبِْكي -وَربَُّك أ

ْخرَبُْه رسوُل اهلِل 
َ
يُل، فَأ تَاُه ِجرْبِ

َ
صىل اهلل عليه -فَأ

يَا »: -تعاىل-فقاَل اهلُل  -وهو أعلم-بما َقاَل  -وسلم
ِتَك  َمي

ُ
ٍد، َفُقْل: ِإنَيا َسرُنِْضيَك يِف أ يُل، اْذَهْب ِإىَل حُمَمَّ ِجرْبِ

 .«َواَل نَُسوُءكَ 

** 

1545. Hadith: 

Abdullah ibn `Amr ibn Al-`Aas, may Allah be pleased 

with him, reported that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, recited the Words of Allah 

the Exalted about Prophet Abraham, may Allah's peace 

and blessings be upon him, who said: {My Lord, indeed 

they have led astray many among the people. So 

whoever follows me - then he is of me.} [Surat-u-

Ibrahim :36] and those of Jesus, may Allah's peace and 

blessings be upon him, who said: {If You punish them, 

they are Your slaves, and if You forgive them, verily, 

You, only You, are the All-Mighty, the All-Wise.} [Surat-

ul-Ma'idah: 118] Then, he (Prophet Muhammad) raised 

up his hands and said: "O Allah! My nation, my nation," 

and wept; Allah the Exalted said: "O Gabriel! Go to 

Muhammad and ask him: 'What makes you weep?" So 

angel Gabriel went to him and asked him (what made 

him weeping) and the Messenger of Allah informed him 

what he had said (though Allah knew it well). Upon this 

Allah said: "O Gabriel, go to Muhammad and say: 

'Verily, We will please you with regard to your nation 

and will not displease you.'" 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عليه -قول إبراهيم  -صىل اهلل عليه وسلم-قرأ انليب 
ْضلَلَْن  -الصالة والسالم

َ
يف األصنام: )رَبل إِنَُّهنَّ أ

ْن تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينل َوَمْن َعَصايِن َكِثرياً ِمَن انلَّاِس َفمَ 
[ ، وقول عيىس: )ِإْن 36فَإِنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم( ]إبراهيم: 

نَْت الَْعِزيُز 
َ
ُهْم ِعبَاُدَك َوِإْن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أ ْبُهْم فَإِنَّ ُتَعذل

 -صىل اهلل عليه وسلم-[؛ فرفع 118احْلَِكيُم( ]املائدة: 
، وقال: "يا رب؛ أميت أميت"، أي: ارمحهم يديه وبكى

جلربيل:  -سبحانه وتعاىل-واعف عنهم، فقال اهلل 
"اذهب إىل حممد، فسله ما يبكيك؟" وهو أعلم 

صىل اهلل عليه -سبحانه بما يبكيه، فأخربه رسول اهلل 
باذلي قاهل من قوهل: "أميت أميت" واهلل أعلم  -وسلم

-، فقال اهلل -سلمصىل اهلل عليه و-باذلي قاهل نبيه 
جلربيل: "اذهب إىل حممد فقل هل: إنا  -عز وجل

عز -سرنضيك يف أمتك، وال ُنزنك". وقد أرضاه اهلل 

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, recited the statement of Abraham, may Allah's 

peace and blessings be upon him, about the idols: {My 

Lord, indeed they (the idols) have led astray many 

among the people. So whoever follows me - then he is 

of me.} [Surat-u-Ibrahim: 36] and Jesus' statement: {If 

You punish them, then indeed they are Your servants, 

and if You forgive them, then indeed You are the All-

Wise and All-Mighty.} [Surat-ul- Ma'idah: 118]. Then the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

raised his hands up and said: "O my Lord, my nation, 

my nation," meaning: have mercy upon them and 

pardon them. Then Allah, Glorified and Exalted be He, 

said to angel Gabriel: "Go to Muhammad and ask him 

why he is crying?" although He already knew why he 

was crying. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, told Gabriel that he was 

concerned about his nation, and surely Allah knows 

what he said. Then Allah said to Gabriel: "Go to 

Muhammad and tell him: 'We will please you 
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  ريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تال : قرأ •

 .إنهن : أي: األصنام •

 .أي: بعيض ال ينفك عين يف أمر ادلين فإنه مين : •

 .الغفور : الساتر ذلنوب عباده وعيوبهم، املتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم •

 .الرحيم : مشتق من الرمحة •

 .العزيز : هو الغالب القوي اذلي ال يغلب •

 .امهلل أميت أميت : أي: يا رب ارمحهم •

 .نسوءك : ُنزنك •

 :فوائد احلديث
 .دينمن السنة يف ادلاعء رفع ايل .1

 .إثبات علو اهلل ىلع خلقه، وأنه يف السماء؛ حيث تتوجه القلوب واأليدي إيله .2

 .ألمته، واعتناؤه بمصاحلهم، واهتمامه بأمرهم، ورمحته بهم -صىل اهلل عليه وسلم-بيان شفاعته  .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-نلبيه  -عز وجل-حب اهلل  .4

 .د اهلل، وأنه سيعليه حىت يرضيهعن -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ملزنلة رسول اهلل  .5

 .البشارة العظيمة هلذه األمة، وهو من أرىج األحاديث .6

 املراجع:املصادر و

ن ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة م
م. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، 1987ه، 1407، الطبعة: الرابعة عرش  ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت

ه.  تطريز رياض 1418ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 1426الطبعة: 
ه، 1423املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل  الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز

م.  انلهاية يف 2009ه، 1430م.  كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل2002
واألثر، جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى، حممود حممد الطنايح، نرش: املكتبة العلمية، بريوت، غريب احلديث 

م.  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1979ه، 1399الطبعة: 
 .ه1423طبعة: ال

   (5457) الرقم املوحد:

يف أمته وهلل احلمد من عدة وجوه: منها: كثة  -وجل
األجر، وأنهم اآلخرون السابقون يوم القيامة، وأنها 

 .فضلت بفضائل كثرية ىلع سائر األمم

concerning your nation, and Will not sadden you.’" Allah 

the Almighty has really pleased and satisfied the 

Prophet with regard to his nation in many ways, such 

as: multiplying the rewards of the Muslim Ummah; they 

are the last nation but they will be the foremost on the 

Day of Resurrection; and they have been favored with 

many bounties over the rest of the nations. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 O `A'ishah! Indeed, my eyes sleep but my  يا اعئشة إن عيِن تنامان وال ينام قليب
heart does not sleep. 

 :احلديث .1546
عن أيب َسلمة بن عبد الرمحن، أنه أْخرَبه: أنه َسأل 

، كيف اكنت صالة رسول -ريض اهلل عنها-اعئشة 
ما »يف رمضان؟ فقالت:  -عليه وسلم صىل اهلل-اهلل 

يَزيد يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
رمضان وال يف َغريه ىلع إحدى َعرشة ركعة يصيلل 
، ثم يصيلل أربعا،  أربعا، فال تََسل عن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ

، ثم يصيلَّ ثالثا قالت «. فال تََسل عن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ
قلت يا رسول اهلل: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: اعئشة: ف

 «يا اعئشة إن َعييَْنَّ َتنَاَماِن وال يَنام قَليِْب »

** 

1546. Hadith: 

Abu Salamah ibn `Abdur-Rahman, may Allah have 

mercy upon him, reported that he asked `A'ishah, may 

Allah be pleased with her, how the Prophet's prayer 

was in Ramadan. She said: "Neither in Ramadan, nor 

in any other month, did the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, exceed the 

eleven Rak`ahs of prayer. He would pray four – and do 

not ask about their beauty and length; then he would 

pray another four, and do not ask about their beauty 

and length either, then he would pray three." `A'ishah 

then added: "I asked him: 'O Messenger of Allah! Do 

you sleep before performing the Witr prayer?' He, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: 'O 

`A'ishah! Indeed, my eyes sleep but my heart does not 

sleep"'. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن يقوم من  -صىل اهلل عليه وسلم-معلوم أن انليب 
فلما اكن الليل، سواء اكن يف رمضان أو يف غريه؛ 

كذلك سأل أبو سلمة عن قيام رمضان، هل صالته 
يف يلايل رمضان كصالته يف  -صىل اهلل عليه وسلم-

غري رمضان، من حيث عدد الركعات أو أن األمر 
بأنه ال فرق بني  -ريض اهلل عنها-خمتلف؟ فأجابته 

صالته يف رمضان وال يف غريه، فإنه اكن يصيل ىلع 
كعة ال يزيد عليها. ثم مَدار العام إحدى َعرشة ر

بَيَّنت هل كيفيتها بقوهلا : "يصيلل أربعا" املراد أنه يصيلل 
ركعتني، ثم يسللم، ثم يصيلل ركعتني، ثم يسللم؛ ألن 

قد بَيَّنت وفصلت اإلمجال  -ريض اهلل عنها-اعئشة 
يف هذا احلديث يف حديثها اآلخر عند مسلم، حيث 

يصيلل  -عليه وسلم صىل اهلل-قالت: )اكن رسول اهلل 
فيما بنَْي أن يَفرغ من صالة الِعشاء إىل الفجر، 
إحدى َعرَشة ركعة، يُسللم بنَْي لك ركعتني، ويوتر 

: )صالة -صىل اهلل عليه وسلم-بواحدة(. مع قوهل 
الليل َمثىَْن َمثىَْن( متفق عليه.  "فال تََسل عن ُحْسِنِهنَّ 

" أي: ال تسأل عن كيفيتهن ، فإنهن يف اغية َوُطولِِهني
احلُسن والكمال يف جودة القراءة وطول القيام 

** 

It is well-known that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, used to perform the voluntary 

night prayer during Ramadan and outside Ramadan. 

Hence, Abu Salamah, may Allah be pleased with him, 

asked about the voluntary night prayer to be offered in 

Ramadan; he wondered whether the prayer of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

during the nights of Ramadan was like his prayer 

outside it, in terms of the number of Rak`ahs, or it was 

different. `A'ishah, may Allah be pleased with her, 

replied that there was no difference between his 

prayers during Ramadan or otherwise, since 

throughout the whole year he used to perform eleven 

Rak`ahs and no more. Then, she clarified for him the 

manner in which they were performed, saying: "He 

would pray four", meaning: he would perform two 

Rak`ahs and make Tasleem, then two more Rak`ahs 

and make Tasleem, as `A'ishah, may Allah be pleased 

with her, clarified and explained in detail the summary 

of this Hadith in another narration attributed to her in 

Sahih Muslim, where she said: "In the time between the 

`Ishaa  prayer and the Fajr prayer, the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

used to perform eleven Rak`ahs of prayer, making 

Tasleem after every two Rak`ahs, and concluding them 

with one Rak`ah, i.e. the Witr prayer." This is in addition 

to his statement: "The voluntary night prayer is 
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 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < اخلصائص انلبوية اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء

  وع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلط

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 أن قيام الليل إحدى عرشة ركعة يوتر منها بواحدة. .1
ائل بأكث مما سأل؛ وجه ذلك: أنه سأهلا عن صالته يف رمضان، فأجا .2  .بته عن صالته يف رمضان ويف غريه، وعن صفتهاإجابة السَّ

نة يف صالة الليل إطاتلها .3  . أن السُّ

ايخ .4 تيب مع الرتَّ  .جواز االسرتاحة بني ركعات صالة القيام؛ لقوهلا: "أربعا ثم أربعا " وثم تفيد الرتَّ

 .ال ينتقض بانلوم وهذا من خصائصه -صىل اهلل عليه وسلم-أن وضوء انليب  .5

جود.  وكذلك األربع األخرية ركعتني  كوع والسُّ والرُّ
ركعتني، فال تَسأل عن ُحسنها وكماهلا يف جودة 
جود.  "ثم يصيلَّ  كوع والسُّ القراءة وطول القيام والرُّ

ثم ثالثا" ظاهر هذا: أنه يرَسدهن رَسَْدا من غري فَصل، 
كعة األخرية، لكن رواية اعئشة األخرى  يسللم يف الرَّ
بَيَّنت أنه يسللم من ركعتني، ثم يوتر بواحدة، ونصه :" 
يُسللم بنَْي لك ركعتني، ويوتر بواحدة "، فدل ذلك ىلع 
أنه َيْفِصل بني اثلالث بالتَّسليم.  "قالت اعئشة: 

كيف فقلت يا رسول اهلل: أَتَنام قبل أن تُوتر؟" أي: 
تَنام قبل أن تصيلل الِوتر. "فقال: يا اعئشة إن َعييَْنَّ 

صىل اهلل -َتنَاَماِن وال يَنام قليِْب" واملعىن: أن قَلبه 
ال يَغيب كما تَغيب عيناه، بل يُدرك  -عليه وسلم

ويَشعر بكل يَشء ومن ذلك: ُمرااعة الوقت وَضبْطه، 
 .وهلذا اكنت رؤية األنبياء ويْح 

performed in pairs of Rak`ahs." [Al-Bukhari and Muslim] 

"And do not ask about their beauty and length", 

meaning: do not ask about their manner (of 

performance), because they were the epitome of 

beauty and perfection, in terms of the quality of 

recitation and the length of standing, bowing, and 

prostrating. Likewise, the last four Rak`ahs that were 

performed two by two; do not ask about their beauty 

and perfection, in terms of the quality of recitation and 

the length of standing, bowing, and prostrating.  "Then 

he would pray three", meaning: what is apparently 

understood is that he would perform them altogether 

without separation. Then he would make Tasleem in 

the last Rak`ah. However, another narration attributed 

to `A'ishah clarifies that he would make Tasleem after 

two Rak`ahs, followed by a single Rak`ah which is Witr. 

This is explicitly stated through her words: "He would 

make Tasleem after every two Rak`ahs, followed by 

one Rak`ah." This indicates that he would separate the 

(last) three Rak`ahs by the Tasleem, which he made 

after the first two Rak`ahs thereof.  "O Messenger of 

Allah! Do you sleep before performing the Witr prayer?" 

meaning: how do you sleep before performing the Witr 

prayer? "He, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said: 'O `A'ishah! Indeed my eyes sleep but my 

heart does not sleep'", meaning: his heart, may Allah's 

peace and blessings be upon him, is never inattentive 

although his eyes are sleeping. Rather, his heart is 

aware and feels everything, such as consideration of 

time and precise determination of it. That is why the 

visions of the prophets are considered part of the 

revelation. 
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 جع:املرااملصادر و

 ـهصحيح مسلم ، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 تأيلف املرام، بلوغ رشح السالم سبل. بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن انلارش الصنعاين، صالح بن إسماعيل بن حممد: 
مة الطبعة: اخلاِمَسة،  ملام بفقه األحاديث من بلوغ م تسهيل اإل 2003 - ـه 1423عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكري

م فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن  2006 _ه  1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت

ُ
 .عرفة صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (11268) الرقم املوحد:



 

 
 

عامةالحاديث ألا
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبداهلل  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الظلم : هو جماوزة احلد، وعدم إيصال احلق ملستحقه. •
 .الشح : شدة ابلخل مع احلرص •

 .محلهم : اكن سببًا لفعلهم •

 .دماءهم : أي: قتل بعضهم بعًضا سفكوا •

 .استحلوا حمارمهم : أحلوا ما حرم اهلل عليهم •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اجتناب الظلم وابلخل .1

 .األمور املعنوية تتحول يوم القيامة بأمر اهلل إىل حسية .2

 .احلث ىلع العدل والكرم والسخاء .3

 .الظلم سبب للعقاب األيلم الشديد، وهو من كبائر اذلنوب .4

 .اتلاكلب ىلع ادلنيا واحلرص عليها، وابلخل كثرًيا ما جير انلاس إىل املعايص واآلثام، ويوقعهم يف الفواحش واملنكرات .5

اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، 
واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من اكن قبلكم، 

محلهم لَع أن سفكوا دماءهم، واستحلوا 
 حمارمهم

 

Beware of oppression, for oppression will 
be layers of darkness on the Day of 

Resurrection; and beware of stinginess, as 
it ruined those who were before you. It 

incited them to shed their blood and regard 
the unlawful as lawful. 

 :احلديث .1547
قال قال  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبداهلل 

اتقوا الظلم؛ فإن »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
حَّ الظلم ظلمات يوم الق ؛ فإن الشُّ حَّ يامة، واتقوا الشُّ

ْهلَك من اكن قبلكم، محلهم ىلع أن سفكوا 
َ
أ

 «.دماءهم، َواْستََحلُّوا حمارمهم

** 

1547. Hadith: 

Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with them, 

reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: 'Beware of 

oppression, for oppression will be layers of darkness on 

the Day of Resurrection; and beware of stinginess, as 

it ruined those who were before you. It incited them to 

shed their blood and regard the unlawful as lawful"'. 

 ح.صحي  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اجتنبوا ظلم انلاس وظلم انلفس والظلم يف حق اهلل؛ 
ألن اعقبته أشد يوم القيامة، واجتنبوا أيًضا ابلخل 
مع احلرص، وهو نوع من الظلم، وهذا ادلاء قديم بني 

ما حرم اهلل األمم؛ فاكن سبًبا لقتل بعضهم، وإباحة 
 من املحرمات.

** 

Avoid oppression of people, oppression of oneself, and 

oppression with regard to Allah, the Almighty, for its 

recompense will be so severe on the Day of Judgment. 

You should also avoid stinginess, another form of 

oppression. It is an old ailment that existed amongst the 

previous nations and caused people to kill one another 

and deem permissible what Allah declared 

impermissible. 
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 املراجع:املصادر و

املتقني ه. نزهة 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 1987ه، 1407رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

 .م1997ه،  1418سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
   (5787) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :ايلاملعىن اإلمج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سهل بن عمرو  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 لبعري : الواحد من اإلب •
 .حلق ظهره ببطنه : يعين: أصبح ضعيفا من اجلُوع واتلََّعب •

وابي  •  .ابلهائم : لكُّ ذات أربع قوائم من ادلَّ

 .املعجمة : أي: ال تتلكم فتَُعرِبي عن أملها وتعبها •

 .فاركبوها صاحلة : أي: فاركبوها إذا اكنت قوية تستطيع الركوب •

 .عف من اجلوع أو املرضلكوها صاحلة : أي: ال ترتكوها حىت ُيْهِلكها الض •

 :فوائد احلديث
 .األمر بتقوى اهلل عز وجل .1

 .وجوب اإلحسان إىل احليوان، بعدم حتميله أكث من اذلي يستطيع .2

 .األمر باملحافظة ىلع األموال وعدم إتالفها .3

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -الفحل، دار ابن كثري رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة سنن -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -العرصية. 

 بلنان –دار الفكر، بريوت -ن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري مرقاة املفاتيح :يلع ب -ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

الُمْعَجمة، فارَكُبوها اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم 
  صاحلة، ولُكُوها صاحلة

Fear Allah regarding these dumb animals. 
Ride them when they are fit (for riding) and 

eat them when they are fit (for eating). 

 :احلديث .1548
مرفواعً: مرَّ  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن عمرو 

ببعري قد حَلِق َظْهُره  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم الُمْعَجمة، »ببَْطِنِه، فقال: 

 «.فارَكبُوها صاحلة، ولُكُوها صاحلة

** 

1548. Hadith: 

Sahl ibn ̀ Amr, may Allah be pleased with him, reported: 

“The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, passed by a camel whose 

stomach touched its back, so he said: ‘Fear Allah 

regarding these dumb animals. Ride them when they 

are fit (for riding) and eat them when they are fit (for 

eating)”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم بعريا قد لصق ظهُره 
ببطنه من شدة اجلوع، فأَمر صىل اهلل عليه وسلم 
فْق بابلهائم، وأنه جيب ىلع اإلنسان أن يعاملها  بالرل
معاملة حسنة فال يَُكِليفها ما ال تستطيع، وال ُيَقرِصي 

ْكل أو رُشْب، فإن
َ
ها يف أ ركبها بعد اكنت صاحلة  يف حِقي

 للركوب، وإن أكلها اكنت صاحلة للطعام.

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, saw a camel whose belly was touching its back 

due to starvation, so he commanded kindness and 

gentleness in treating animals. It is incumbent to be 

kind to animals and not to overburden them beyond 

their ability and not to neglect feeding them sufficient 

food and drink. So when you ride them, let them be fit 

for riding and when you eat them, let them be fit for 

eating. 
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حُ  اتلَّنويرُ -. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِغريِ  اجلَاِمع رَشْ د. د: الصنعاين،املحقق إسماعيل بن حممد الصَّ د إسحاق حممَّ تبة دار السالم، مك إبراهيم حممَّ
 .م 2011 - ـه 1432 الطبعة: األوىل،-الرياض 

   (5935) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عمر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 انليه عن َحلْق بعض شعر الرأس دون بعض لغري حاجة؛ ملا فيه من التشبه بأهل الكتاب. .1
 .ز حلق شعر الرأس لكه، وجواز تركه برشط عدم التشبه بالنساءجوا .2

 .فيه نيه أويلاء األمور عن حلق بعض شعر الصبية وترك بعضه وإن اكن القلم مرفواع عنهم .3

 .عدم جواز تمكني الصيب من فعل املحرمات وىلع أويلاء أمورهم نهيهم .4

 . تمزي املسلمبيان اهتمام اإلسالم باملظهر اخلاريج وحتسينه مما يؤدي إىل .5

 املراجع:املصادر و

 ـه السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـهرياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف  1421شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي  1428انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل،   ـه   سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السل
 .لصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليمادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    صحيح اجلامع ا

   (8906) الرقم املوحد:

 .Shave it all or leave it all  اْحلُِقوهُ لُكَّه، أو اتُْرُكوه لكَّه

 :احلديث .1549
قال: رأى رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

صبيًّا قد ُحِلق بعض شعر  -صىل اهلل عليه وسلم-
وه احلق»رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: 

 «.لكه، أو اتركوه لكه

** 

1549. Hadith: 

Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of them, 

reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, saw a boy who had part of 

his head shaved and part left unshaven, so he forbade 

them from doing this, and said: 'Shave it all or leave it 

all"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

َصِبيًّا قد ُحلق  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى رسول اهلل 
بعض شعر رأسه وتُرك بَعضه، وهذا الفعل يُسىم 

ُهم عن أن يفعلوا ذلك بالصيب مرة ثانية، القزع، َفنََها
وقال هلم: ال حُيلق جزء منه ويرتك ابلقية، وهذا انليه 
إما ىلع الكراهة وإما ىلع اتلحريم، فينبيغ اجتنابه 

 مطلًقا.

** 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, saw a boy who had part of his 

head shaved and the rest unshaven, so he forbade the 

adults from doing this to the boy again. He told them 

not to shave part of the head and leave the other part 

unshaven. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

رجال من  -صىل اهلل عليه وسلم-استعمل انليب 
األزد يقال هل: ابن اللتبية لَع الصدقة، فلما 
قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهدي إيل، فقام 

املنْب  لَع -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 فحمد اهلل وأثىن عليه

 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, employed a man 

from the tribe of Azd, named Ibn al-
Lutbiyyah, as a collector of Zakah. When he 
returned, he said: This is for you, and this 
was given to me as a gift. Thereupon, the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, ascended the pulpit 

 :احلديث .1550
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب محيد الساعدي 

رجال من األزد  -صىل اهلل عليه وسلم-استعمل انليب 
يقال هل: ابن اللُّتِْبيَِّة ىلع الصدقة، فلما قدم، قال: هذا 

، فقام رسول اهلل  ْهِدَي ِإيَلَّ
ُ
صىل اهلل -لكم، وهذا أ

ىلع املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه، ثم قال:  -عليه وسلم
أما بعد، فإين أستعمل الرجل منكم ىلع العمل مما »

َوالَّيِن اهلل، فيأيت فيقول: هذا لكم وهذا هدية 
أهديت إيل، أفال جلس يف بيت أبيه أو أمه حىت تأتيه 

اكن صادقا، واهلل ال يأخذ أحد منكم شيئا  هديته إن
بغري حقه إال ليق اهلل تعاىل، حيمله يوم القيامة، فال 
أعرفن أحدا منكم ليق اهلل حيمل بعرًيا هل راَُغٌء، أو 

ثم رفع يديه حىت ُرِؤي « بقرًة هلا ُخَواٌر، أو شاة َتيَْعرُ 
 .«امهلل هل بَلَّْغُت »بياض ِإْبَطيِْه، فقال: 

** 

1550. Hadith: 

Abu Humayd as-Saa`idi, may Allah be pleased with 

him, reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, employed a man from the tribe 

of Azd, named Ibn al-Lutbiyyah, as a collector of Zakah. 

When he returned, he said: ‘This is for you, and this was 

given to me as a gift.’ Thereupon, the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

ascended the pulpit, and after praising Allah and 

extolling Him, he said: ‘I employ a man from amongst 

you to do a job, as part of the authority in which Allah 

has put me, and he comes and says: "This is for you 

and this was given to me as a gift." Why did he not 

remain in his father’s or mother’s house and see 

whether gifts would be given to him, if he is telling the 

truth? By Allah! If anyone of you takes anything 

wrongfully, he will certainly meet Allah, the Almighty, 

carrying it on the Day of Judgment. I will not recognize 

anyone of you who will meet Allah while carrying a 

grunting camel, a bellowing cow, or a bleating ewe.’ 

Then, he raised his hands till we could see the 

whiteness of his armpits and said: ‘O Allah! Have I not 

conveyed (Your message)?’” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

رجاًل من األزد  -صىل اهلل عليه وسلم-لكف انليب 
يقال هل ابن اللتبية ِبمع الصدقة، فلما قدم املدينة 
بعد رجوعه من العمل، أشار إىل بعض ما معه من 
املال، وقال هذا لكم معرش املسلمني، وهذا أهدي 

، فقام رسول اهلل  ىلع املنرب  -صىل اهلل عليه وسلم-إيلي
يلعلم انلاس وحيذرهم من هذا الفعل، فحمد اهلل 

ا بعد فإين أجعل الرجل منكم وأثىن عليه ثم قال: أم
اعمال ىلع العمل من العمل اذلي جعل اهلل يل 
اتلرصف فيه من الزكوات والغنائم، فيأيت أحدهم من 
عمله، فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت يل! أفال 

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, appointed a man from the Azd tribe, named Ibn al-

Lutbiyyah, to collect Zakah. After returning from his 

mission, he said that some of the money with him 

belonged to the Muslims, while another part was gifted 

to him. Thereupon, the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, stood up and 

ascended the pulpit in order to teach the people and 

warn them against such an act. Having praised Allah 

and extolled Him, he said: I employ a man from 

amongst you to do a job, as part of the authority in 

which Allah has put me – like the Zakah and spoils – 

and he comes from his work and says: This is for you, 

and this is a gift that was given to me. Why did he not 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو محيد عبد الرمحن بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني منت احلديث:مصدر 

 :معاين املفردات
 .استعمل : لكف انليب صىل اهلل عليه وسلم ِبمع الصدقة •

 .األزد : قبيلة من قبائل العرب •

 .أهدي إيل : اهلدية: اليشء يعطى ىلع وجه اتلودد •

 .املنرب : هو اليشء املرتفع اذلي َيطب من فوقه الواعظ أو خطيب اجلمعة •

 .هو اذلكر اجلميل أثىن عليه : اثلناء: •

 .والين اهلل : جعل يل ترصفا فيه ووالية عليه •

 .بعري : انلاقة أو اجلمل •

 .راغء : صوت اإلبل •

 .خوار : صوت ابلقر •

 َتيَْعر : تصيح •

 .بياض إبطيه : ابلياض اذلي ليس بانلاصع. واإلبط: اجلزء اذلي حتت الكتف •

 :فوائد احلديث
 . رؤوس األشهادمن أخذ أموال انلاس بابلاطل فضحه اهلل ىلع .1

 .ما من ظالم إال ويأيت بما ظلم به يوم القيامة .2

 .األسلوب انلبوي يف انلصيحة هو اتلعميم ال التشهري .3

 .الرزق جيلب بالسيع ال باجللوس يف ابليت .4

 .استحباب رفع ايلدين يف ادلاعء .5

 املراجع:املصادر و

ل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعي
املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

م  املعجم 1987اعم  1حقق: رمزي منري بعلبيك, انلارش: دار العلم للماليني, طالعريب. مجهرة اللغة, تأيلف: أبوبكر حممد بن احلسن األزدي, امل
دار ابن الوسيط, تأيلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة, انلارش: دار ادلعوة. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, 

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني,   2002 - 1423العاصمة, ط اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار
 . ه1407مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

   (5791) الرقم املوحد:

جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه حىت تأتيه هديته إن 
اكن صادقا يف قوهل، واهلل ال يأخذ أحد منكم معارش 
العمال ىلع األعمال شيئا مما يعطاه وهو اعمل بغري 
حق إال ليق اهلل حيمله يوم القيامة ىلع رقبته، وإن 
اكن بعريا أو بقرة أو شاة. ثم رفع يديه وبالغ يف الرفع 
حىت رأى الصحابة ريض اهلل عنهم بياض إبطية، ثم 

 .قال امهلل قد بلغت ثالث مرات

remain in his father’s or mother’s house and see 

whether gifts would be given to him, if he is telling the 

truth? By Allah! If anyone of you, O workers and 

employees, takes anything wrongfully from the things 

given to him as part of his work, he will certainly meet 

Allah, the Almighty, carrying it around his neck on the 

Day of Judgment, be it a grunting camel, a bellowing 

cow, or a bleating ewe.  Then, he raised his hands so 

high that the Companions, may Allah be pleased with 

them, could see the whiteness of his armpits and said: 

O Allah! Have I not conveyed the message? He 

repeated it three times. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد 
  حبَش، كأن رأسه زبيبة

Listen and obey, even if an Abyssinian 
slave, whose head is like a raisin, was 

appointed a ruler over you. 

 :احلديث .1551
-قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

اسمعوا وأطيعوا، وإن »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.استعمل عليكم عبد حبيش، كأن رأسه زبيبة

** 

1551. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Listen and obey, even if 

an Abyssinian slave, whose head is like a raisin, was 

appointed a ruler over you”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

الزموا السمع والطاعة، لوالة األمور، حىت لو استعمل 
عليكم عبد حبيش أصاًل وفراًع وخلقًة، كأن رأسه 
زبيبة؛ ألن شعر احلبشة ليس كشعر العرب؛ 
فاحلبشة يكون يف رؤوسهم حلق كأنها الزبيب، 
وهذا من باب املبالغة يف كون هذا العامل عبدا 

: ))وإن استعمل(( يشمل حبشيا أصال وفراع، قوهل
األمري اذلي هو أمري السلطان، وكذلك السلطان. فلو 
فرض أن سلطانا غلب انلاس واستوىل وسيطر وليس 
من العرب؛ بل اكن عبدا حبشيا فإن علينا أن نسمع 
ونطيع. فهذا احلديث يدل ىلع وجوب طاعة والة 
األمور إال يف معصية اهلل، ملا يف طاعتهم من اخلري 

واالستقرار وعدم الفوىض وعدم اتباع اهلوى.  واألمن
أما إذا عيص والة األمور يف أمر تلزم طاعتهم فيه؛ 
فإنه حتصل الفوىض، وحيصل إعجاب لك ذي رأي 
برأيه، ويزول األمن، وتفسد األمور، وتكث الفنت، 
فلهذا جيب علينا ُنن أن نسمع ونطيع لوالة أمورنا 

نا بمعصية اهلل فربنا إال إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرو
وربهم اهلل هل احلكم، وال نطيعهم فيها؛ بل نقول هلم: 
أنتم جيب عليكم أن تتجنبوا معصية اهلل، فكيف 
تأمروننا بها؟ فال نسمع لكم وال نطيع. ثم إن مما ينبه 
عليه أن ما يأمر به والة األمور ينقسم إىل ثالثة 

، مثل أقسام: القسم األول: أن يكون اهلل قد أمر به
أن يأمرونا بإقامة اجلماعة يف املساجد، وأن يأمرونا 
بفعل اخلري وترك املنكر، وما أشبه ذلك، فهذا واجب 
من وجهني: أوال: أنه واجب أصال. اثلاين: أنه أمر به 

** 

Listen to your rulers and be obedient to them even if an 

Abyssinian slave whose head is like a raisin is 

appointed to be your leader. The comparison of his 

head to a raisin denotes physical description, because 

the hair of Abyssinians is not like the hair of the Arabs. 

Abyssinian hair is curly, with their curls resembling 

raisins. This is an emphasis on the fact that the 

mentioned ruler is of pure Abyssinian descent.  "Was 

appointed a ruler over you" indicates that the order to 

listen and obey includes the deputy of the supreme 

leader as well as the leader himself. If it happens that a 

leader overcame the people and took control of them 

and he is not an Arab, rather, he is an Abyssinian slave, 

then it is our duty to listen to him and obey him. This 

Hadith is proof that it is obligatory to be obedient to the 

rulers, except if they order us to disobey Allah, because  

obedience to them ensures stability and security, and 

prevents chaos and the pursuit of personal inclinations 

and desires. If someone disobeys the rulers in a matter 

where it is obligatory to obey them, then this leads to 

chaos and the bias of each individual to his own 

opinion. Consequently, security is compromised, state 

matters fall into disorder, and trials and tribulations 

become widespread. For this reason it is obligatory for 

us to listen to our rulers and obey them, except if they 

order us with disobedience. If they order us with 

disobedience to Allah, then our Lord and their Lord is 

Allah and the rulings and legislation are His, and we do 

not obey them in violation of them. Rather we say to 

them: it is obligatory for you to avoid disobeying Allah, 

so how can you order us to disobey Him?! We thus do 

not listen to you nor obey you. Note that the rulers' 

commands are of three categories: 1. What Allah the 

Almighty ordered, such as establishing the 

congregational prayer in mosques, as well as enjoining 

us to do good and to shun evil, and similar commands. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اسمعوا : أي ما قال أمراؤكم. •
 .وأطيعوا : أي أطيعوهم يف غري معصية •

ر عليكم ووظف • مل
ُ
 .استعمل : أ

 .عبد حبيش : مملوك أسود •

 .رأسه زبيبة : أسود صغري جعد الشعر •

 :فوائد احلديث
 .وجوب طاعة ويل األمر فيما ليس بمعصية دون انلظر إىل لونه أو جنسه .1

 .ال جيوز تويلة العبد اإلمامة، وإنما ُذكر يف احلديث من باب املبالغة يف الطاعة، أو إذا تغلب قهرا .2

 .ملسلمني، والعمل ىلع ما حيقق وحدة املجتمع اإلساليممن أهداف ادلعوة مجع لكمة ا .3

 .أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوىض وزال انلظام وزال األمن وحل اخلوف .4

 .استدل ابلخاري بهذا احلديث ىلع جواز إمامة املفتون واملبتدع .5

 املراجع:املصادر و

عيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسما-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري 
 ـهبهجة  1423 ـهتطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 1422

ي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوز

والة األمور. القسم اثلاين: أن يأمرونا بمعصية اهلل، 
فهذا ال جيوز نلا طاعتهم فيها مهما اكن، مثل أن 

ا: ال تصلوا مجاعة، أحلقوا حلاكم، أنزلوا يقولو
ثيابكم إىل أسفل، اظلموا املسلمني بأخذ املال أو 
الرضب أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر ال يطاع وال حيل 
نلا طاعتهم فيه، لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول: 
اتقوا اهلل، هذا أمر ال جيوز، ال حيل لكم أن تأمروا 

قسم اثلالث: أن يأمرونا عباد اهلل بمعصية اهلل. ال
بأمر ليس فيه أمر من اهلل ورسوهل بذاته، وليس فيه 
نيه بذاته، فيجب علينا طاعتهم فيه؛ اكألنظمة اليت 
يستنونها ويه ال ختالف الرشع، فإن الواجب علينا 
طاعتهم فيها واتباع هذه األنظمة وهذا اتلقسيم، فإذا 

رار فعل انلاس ذلك؛ فإنهم سيجدون األمن واالستق
والراحة والطمأنينة، وحيبون والة أمورهم، وحيبهم 

 والة أمورهم.

Obedience to this category of commands is obligatory 

in two respects: it is already a religious obligation, and 

Allah ordered the rulers to issue such commands.  2. If 

the rulers order us to do what is considered 

disobedience to Allah. In this case it is not permissible 

for us to obey them no matter what, such as them 

saying: do not pray in congregation, shave your beards, 

let your garments drag (below the ankles), oppress the 

Muslims by taking their money, beating them, etc. Such 

commands are not to be obeyed, and it is not 

permissible for us to obey them, rather, it is necessary 

that we give them advice and say to them: Fear Allah! 

this command is unlawful. It is not permissible for you 

to order people to disobey Allah. 3. If the rulers order 

us to do something that was neither commanded nor 

prohibited by Allah and His Messenger. In this case, it 

is obligatory for us to obey them, such as the systems 

and regulations that they set and that do not contradict 

the Islamic Law.  It is our duty to follow the rulers with 

respect to this categorization. If the people do this, then 

indeed they will find security, stability, ease and 

tranquility, and they will love their rulers, and their rulers 

will love them. 
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ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض 1407ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  1426
 .ه1430ز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنو

   (6382) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

اقرأ: قل هو اهلل أحد، والُمَعوَِّذتنَْيِ حني تمِس 
  وحني تصبح، ثالث مرات تكفيك من ك يشء

Recite Surat-ul-Ikhlaas, Al-Falaq and An-
Naas thrice every morning and evening, 
and it will be sufficient for you and will 
grant you protection from everything. 

 :احلديث .1552
قال: قال يل  -ريض اهلل عنه -عن عبد اهلل بن ُخبَيْب

اقرأ: قل هو اهلل »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
أحد،والُمَعولَذتنَْيِ حني تميس وحني تصبح، ثالث 

 «.تكفيك من لك يشءمرات 

** 

1552. Hadith: 

`Abdullah ibn Khubayb, may Allah be pleased with him, 

reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said to me: 'Recite Surat-

ul-Ikhlaas, Al-Falaq and An-Naas thrice every morning 

and evening, and it will be sufficient for you and will 

grant you protection from everything"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جاء هذا احلديث بهذا اتلوجيه انلبوي الفريد ، 
 تعاىل، واذلي حيث املسلم ىلع االعتصام بذكر اهلل

فمن حفظ اهلل تعاىل حفظه اهلل ، فهنا يرشد انليب 
صىل اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن خبيب ريض اهلل 
عنه وأمته لكها من خلفه أن من حافظ ىلع قراءة 
سورة اإلخالص واملعوذتني ثالث مرات حني يصبح 
وحني يميس فإن اهلل تعاىل يكفيه لك يشء، ويف هذا 

ومنقبة جليلة للك مؤمن  احلديث فضيلة عظيمة ،
يسىع تلحصني نفسه من سائر الرشور واملؤذيات، 
وقد تضمن هذا احلديث الالكم ىلع ثالث سور 

سورة اإلخالص }قل هو اهلل أحد{  -عظيمة، ويه:  أ
اليت أخلصها اهلل تعاىل نلفسه فلم يذكر فيها شيئا إال 
يتعلق بنفسه جل وعال  لكها خملصة هلل عز وجل ثم 

يقرأها يكمل إخالصه هلل تعاىل فيه خُمْلَصة اذلي 
وخُمَللصة، ختلص قارئها من الرشك، وقد بني انليب 
صىل اهلل عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن ولكنها 

سورة الفلق، وقد تضمنت  -ال جتزئ عنه. ب
االستعاذة من رش ما خلق اهلل تعاىل، واالستعاذة من 

من رش السحرة رش الليل وما حوى من املؤذيات ، و
واحلسد ، فجمعت أغلب ما يستعيذ منه املسلم 

سورة انلاس، وقد استوعبت أقسام  -وحيذره. ج
اتلوحيد  }رب انلاس{ توحيد الربوبية }ملك انلاس{ 
األسماء والصفات ألن امللك ال يستحق أن يكون 
ملاك إال بتمام أسمائه وصفاته }هلإ انلاس{ األلوهية 

** 

This Hadith carries unique prophetic guidance. It 

encourages the Muslim to hold firmly unto Dhikr (the 

remembrance of Allah). Whoever is mindful of Allah the 

Almighty, Allah protects him. In this Hadith, the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

guides `Abdullah ibn Khubayb, may Allah be pleased 

with him, and all Muslims to frequently read Surat-ul-

Ikhlaas (no. 112) and Al-Mu`awwidhatayn (the name 

given to the two Surahs: Al-Falaq [no. 113] and An-

Naas [no. 114] together) three times in the morning and 

three times in the evening. If he does so, then Allah the 

Almighty will protect him by virtue of these Surahs from 

all evil. This Hadith is a great guide to every believer 

who seeks to shield himself against all evils and harms. 

This Hadith made reference to three great Surahs, 

which are: 1. Surat-ul-Ikhlaas, which Allah the Almighty 

has totally devoted to Himself, mentioning nothing 

except that which is relevant to Himself. It is totally 

about Allah, the Mighty and Magnificent. Whoever 

recites it completes his devotion to Allah the Almighty. 

It rescues the one who recites it from polytheism. The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

clarified that this Surah equals one third the Qur'an, 

although it cannot replace it. 2. Surat-ul-Falaq, which 

includes seeking refuge in Allah the Almighty from the 

evil of whatever He created, from the evil of the night 

and the harms therein, and from the evil of magicians 

and envy. It comprises most of what the Muslim seeks 

refuge from and fears. This Hadith carries unique 

prophetic guidance. It encourages the Muslim to hold 

firmly to Dhikr (the remembrance of Allah). Whoever is 

mindful of Allah the Almighty, Allah protects him. In this 

Hadith, the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, guides `Abdullah ibn Khubayb, may Allah 
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 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ . راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه. -عبد اهلل بن ُخبَيْب اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 املعوذتني : أي: قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب انلاس •
 حرز وحصن هل من اهلل تعاىل تكفيك لك يشء : عن بقية األذاكر وتكفيك  الرشور اليت يمكن أن تطرأ للعبد ، فيه •

 :فوائد احلديث
سح استحباب قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني يف الصباح واملساء ، وقد اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يقرؤها يف كفيه إذا أخذ مضجعه ، ويم .1

 بهما من من جسمه مجيع ما وصلت إيله يداه

 املراجع:املصادر و

–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحل -

 صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
، «كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب سلم بن احلجاج،م لإلمام مسلم؛

اذلي يوسوس يف صدور  }من رش الوسواس اخلناس
انلاس من اجلنة وانلاس{ فختمت باالستعاذة من رش 

 وساوس الشيطان.

be pleased with him, and all Muslims to frequently recite 

Surat-ul-Ikhlaas (no. 112) and Al-Mu`awwidhatayn (the 

name given to the two Surahs: Al-Falaq [no. 113] and 

An-Naas [no. 114] together) three times in the morning 

and three times in the evening. If he does so, then Allah 

the Almighty will protect him by virtue of these Surahs 

from all evil. This Hadith is a great guide to every 

believer who seeks to shield himself against all evils 

and harms. This Hadith makes reference to three great 

Surahs, which are: 1. Surat-ul-Ikhlaas, which Allah the 

Almighty has totally devoted to Himself, mentioning 

nothing except that which is relevant to Himself. It is 

totally about Allah, the Mighty and Magnificent. 

Whoever recites it completes his devotion to Allah the 

Almighty. It rescues the one who recites it from 

polytheism. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, clarified that this Surah equals 

one third the Qur'an, although it cannot replace it. 2. 

Surat-ul-Falaq, it includes seeking refuge in Allah the 

Almighty from the evil of whatever He created, from the 

evil of the night and the harms therein, and from the evil 

of magicians and envy. It comprises most of what the 

Muslim seeks refuge from and fears. 3. Surat-un-Naas, 

it includes the sections of Tawhid (monotheism). {Lord 

of mankind} refers to the Tawhid of Lordship. {The King 

of mankind} refers to the divine names and attributes 

because a king is worthy of being a king only for the 

perfection of his names and attributes. {The God of 

mankind} refers to the Tawhid of worship. {From the evil 

of the retreating whisperer - Who whispers [evil] into the 

breasts of mankind - From among the jinn and 

mankind}, the Surah concludes with seeking refuge 

from the evil of the devil's whispering. 
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رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه 1430الطبعة األوىل -حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا
ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا س  -ه. سنن أيب داود 1426  -بريوت سنن الرتمذي  -ليمان بن األشعث السل

رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 
ه( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه: 303م السنن الكربى للنسايئ )املتوىف:  1975 - ـه 1395انية، مرص الطبعة: اثل -احلليب 

 م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة 
   (6082) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن حبان واحلاكم، أما النسايئ فرواه يف الكربى لكن من حديث أيب هريرة راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ابلاقيات : أي اللكمات اليت تبَق لصاحبها من حيث اثلواب •
 .التسبيح: هو اتلزنيه، معناه تزنيهاً لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقاتسبحان اهلل :  •

 .اهلل أكرب : اتلكبري يعين اتلعظيم، أي اهلل تعاىل أعظم من لك يشء •

 .احلمد هلل : اتلحميد: هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه •

 . : واملعىن ال حتول من حال إىل حال إىل إال بمشيئة اهلل تعاىلال حول وال قوة إالباهلل •

 :فوائد احلديث
 .فضل اذلكر بهذه الصيغة .1

 أن مما يبَق لإلنسان بعد موته هو العمل الصالح .2

 .ابلاقيات الصاحلات ما ورد يف هذا اذلكر .3

 ُ احِلَاُت اَل إهَلَ إالَّ اَّللَّ ِ، ابْلَاقَِياُت الصَّ  وَُسْبَحاَن اَّللَّ
 ِ ةَ إالَّ بِاَّلَلَّ ِ َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ َْمُد َّلِلَّ ْكَْبُ َواحلْ

َ
ُ أ   َواَّلَلَّ

The lasting good deeds are the statements: 
Laa ilaaha illaa Allah (there is no deity 

worthy of worship except Allah), Subhaana 
Allah (glorified and exalted is Allah), 
Allaahu Akbar (Allah is the greatest), 
Alhamdulillaah (all praises are due to 

Allah), and Laa hawla wa la quwwata illa 
billaah (there is no power or might except 

with Allah). 

 :احلديث .1553
 ُ احِلَاُت، اَل إهَلَ إالَّ اّللَّ ، ابْلَاِقيَاُت الصَّ ِ ، وَُسبَْحاَن اّللَّ

 ِ َة إالَّ بِاّلَلَّ ، َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ ِ ، َواحْلَْمُد ّلِلَّ ْكرَبُ
َ
ُ أ  َواّلَلَّ

** 

1553. Hadith: 

The lasting good deeds are the statements: Laa ilaaha 

illaa Allah (there is no deity worthy of worship except 

Allah), Subhaana Allah (glorified and exalted is Allah), 

Allaahu Akbar (Allah is the greatest), Alhamdulillaah (all 

praises are due to Allah), and Laa hawla wa la quwwata 

illa billaah (there is no power or might except with 

Allah). 

 صحيح بشواهده.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic by virtue of other 

supportive narrations. 
Hadith Grade: 

يف هذا احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر بهذه 
الصيغة، ملا فيه من معاين التسبيح واتلقديس 
واتلعظيم هلل جل وعال و ملا فيه من محد اهلل ىلع 

استطاعة إال  أفعاهل فال حيلة للعبد وال حركة وال
بمشيئة اهلل تعاىل، فال حول يف دفع الرش، وال قوة يف 
حتصيل خري، إال باهلل جل وعال.  فهذه اللكمات بهذه 
املعاين العظيمة يه مما يبَق أثره ونفعه للمؤمن بعد 

 موته.

** 

This Hadith proves of the virtue of remembering Allah 

with these words of Dhikr because they contain exalting 

and glorifying Allah the Almighty as well and praising 

Him for His actions. Verily, there is nothing man can do 

except by the will of Allah. No one has power to avert 

harm or bring about goodness except by the help of 

Allah the Almighty. The reward and benefit of these 

words with the great meanings that they carry do 

remain for the believer after his/her death. 
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 "انفراد اهلل باأللوهية، يف قوهل: "ال هلإ إال اهلل .4

 "يليق به يف قوهل: "سبحان اهللتزنيه اهلل عن لك ماال  .5

 ."أن أفعال اهلل تعاىل وصفاته لكها متضمنة للحمد ألنها لكها هلا حكمة قد نعلمها أو ال نعلمها، كما يف قوهل: "احلمد هلل .6

 .إثبات قدرة اهلل وقوته ىلع حتويل األمور من حال إىل حال .7

 املراجع:املصادر و

بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ، اتلمييم، أبو حاتم، ادلاريم، البُسيت، ترتيب: األمري عالء ادلين اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ملحمد 
 يلع بن بلبان الفاريس، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة، بريوت. املستدرك ىلع الصحيحني، أليب عبد اهلل

. بريوت –محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع، حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، ط دار الكتب العلمية  احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن
 سلسلة. بريوت – الرسالة مؤسسة ط شليب، املنعم عبد حسن: حتقق النسايئ، اخلراساين، يلع بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب الكربى، السنن

اج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين، ط مكتبة املعارف للنرش احل بن ادلين، نارص حممد الرمحن عبد أليب وفوائدها، فقهها من ويشء الصحيحة األحاديث
منحة العالم  واتلوزيع، الرياض. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.

رام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ يف رشح بلوغ امل
د بن صالح صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حمم

 ..العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث
   (5477) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ِ مِْن الُْمْؤمِِن  َحبر إىَل اَّللَّ
َ
الُْمْؤِمُن الَْقوِير َخرْيٌ وَأ

، اْحرِْص  ِعيِف، َويِف ُكٍّ َخرْيٌ لََعَ َما َيْنَفُعك  الضَّ
ِ َواَل َتْعِجزْ   َواْسَتِعْن بِاَّلَلَّ

 

A strong believer is better and dearer to 
Allah than a weak believer, and there is 
good in both. Adhere to whatever brings 

you benefit, seek the help of Allah, and do 
not feel helpless. 

 :احلديث .1554
مرفواًع: "املؤمن  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

القوي، خرٌي وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، ويف 
لكي خرٌي  اْحِرْص ىلع ما ينفعك، واْستَِعْن باهلل وال 
َتْعِجْز، وإن أصابك يشء، فال تقل لو أين فعلت اكن 
كذا وكذا، ولكن قل َقَدُر اهلل وما شاء فعل، فإن لو 

 لشيطان".تفتح عمل ا

** 

1554. Hadith: 

Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported 

that Allah's Messenger, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "A strong believer is better 

and dearer to Allah than a weak believer, and there is 

good in both. Adhere to whatever brings you benefit, 

seek the help of Allah, and do not feel helpless. If 

something befalls you, do not say: 'Had I done such-

and-such, it would be such-and-such.' Indeed,'if' opens 

the way before the devil to act". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

املؤمن القوي يف إيمانه، وليس املراد القوي يف بدنه، 
خري من املؤمن الضعيف، وأحب إىل اهلل من املؤمن 
الضعيف، وأن املؤمن القوي والضعيف إن استويا 
باإليمان، فإن القوي نفعه متعٍد إىل غريه، أما 

عه قارص ىلع نفسه، بهذا اكن القوي الضعيف فنف
أفضل من الضعيف، ويف لٍكي خرٌي؛ ئلال يتوهم أحد 
من انلاس أن املؤمن الضعيف ال خري فيه، بل املؤمن 
الضعيف فيه خري، فهو خري من الاكفر بال شك. ثم 

أمته وصية جامعة  -صىل اهلل عليه وسلم-وىصَّ انليب 
عل ما ينفعهم، مانعة، فأمرهم باالجتهاد يف حتصيل وف

سواء يف ادلين أو يف ادلنيا، فإذا تعارضت منفعة ادلين 
ومنفعة ادلنيا فتقدم منفعة ادلين؛ ألن ادلين إذا 
صلح صلحت ادلنيا، أما ادلنيا إذا صلحت مع فساد 
ادلين فإنها تفسد.  وأن يستعينوا باهلل ولو ىلع اليشء 

هم اليسري، وأن ال يركنوا إىل الكسل والعجز. ثم أمر
بعدما حرصوا وبذلوا اجلهد واستعانوا باهلل واستمروا 
ىلع الفعل إذا خرج األمر ىلع خالف ما يريدون أن 
ال يقولوا: لو أنا فعلنا لاكن كذا؛ ألن هذا األمر فوق 
إرادتهم، فاملرء يفعل ما يؤمر به، واهلل اغلب ىلع أمره، 
وأما لكمة لو فتفتح الوساوس واألحزان وانلدم 

ولكن ىلع املرء أن يقول ما ورد، ومعناه:  واهلموم.

** 

A believer who has strong faith, not one with a strong 

body, is what is meant in the Hadith. Such a believer is 

better than a weak believer, and dearer to Allah than 

him. If they are both equal in faith, then indeed the 

benefit of the strong one extends to others, while the 

benefit of the weak one is restricted to himself. Thus, a 

strong believer is deemed better than the weak one, 

even though there is good in both of them. This is to 

block the way before people who think that a weak 

believer is devoid of any good. Undoubtedly, he is 

better than a disbeliever anyway. Then, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, 

communicates a comprehensive, precise piece of 

advice, as he commands the Muslims to be diligent in 

pursuing and achieving what brings benefit to them, 

whether in terms of religion or worldly affairs. If there is 

a conflict between a worldly benefit and that related to 

religion, the latter should be given priority over the 

former. This is because when one’s religion is good, his 

worldly affairs will be good as well. Meanwhile, worldly 

affairs do not maintain their good state if one’s religion 

is corrupt. He, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, also orders 

the Muslims to seek Allah’s help even in simple matters 

and to never yield to laziness and disability. Having 

complied with the prophetic advice of diligently seeking 

benefit, asking Allah for help, and continuing to do the 

deeds without laziness or submission to disability, he, 

may Allah's peace and blessings be upon him, warns 

them, if they do not achieve the hoped for objective, 

about saying: "Had we done such-and-such, it would be 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 املؤمن القوي : أي القوي يف إيمانه، وما يقتضيه اإليمان. •
 .نيا واآلخرةاحرص : احلرص هو بذل اجلهد واستفراغ الوسع، بفعل األسباب املرشوعة اليت تنفع يف ادل •

 .استعن باهلل : اإلاعنة يه طلب العون واملساعدة، أي اطلب اإلاعنة يف مجيع أمورك من اهلل تعاىل ال من غريه •

 .ال تعجز : ال تكسل فتفعل فعل العاجز، وهو غري القادر •

ر اهلل هذا اليشء وقضاه، ورويت بفتح ادلال  •  .خمففة، واملعىن هذا احلاصل قََدر اهلل وقضائهقدر اهلل : قدر: بتشديد ادلال وفتح القاف، أي قدَّ

 :فوائد احلديث
 .يستفاد من احلديث أن اإليمان يتفاوت .1

 .استحباب القوة يف األعمال؛ ألنه حيصل بها من الفائدة ما ال حيصل بالضعف .2

قارص ىلع نفسه، بهذا اكن القوي أفضل  أن املؤمن القوي والضعيف إن استويا باإليمان، فإن القوي نفعه متعٍد إىل غريه، أما الضعيف فنفعه .3
 .من الضعيف

 .-عز وجل-أن املؤمن القوي كما أنه خري من املؤمن الضعيف، فإنه كذلك أحب إىل اهلل  .4

 .، وأنها تتفاوت حبسب تفاوت اإليمان-عز وجل-إثبات صفة املحبة هلل  .5

 .أن اإلنسان ينبيغ أن حيرص ىلع ما ينفعه، ويرتك ما ال ينفعه .6

 .ن احلديث أنه ىلع اإلنسان أن حيذر العجز وابلطالة وتعطيل األسبابيستفاد م .7

 .أن األشياء ثالثة إما أن فيها نفع أو رض أو ال نفع وال رض، فأول مأمور به، واثلاين منيه عنه، واثلالث ال مأمور به وال منيه عنه .8

 .نفسهأنه جيب ىلع املؤمن أن يطلب معونة اهلل هل يف لك أموره، وال يعتمد ىلع  .9

 .يف احلديث إثبات القدر، وأنه فوق لك األسباب .10

 .-عز وجل-يف احلديث إثبات املشيئة هلل  .11

 املراجع:املصادر و

الرمحن صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد 
سد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، البسام، ط مكتبة األ

د اهلل الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عب
 .لطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىلالسليمان، ا

   (5493) الرقم املوحد:

 -عز وجل-هذا تقدير اهلل وقضاؤه، وما شاء اهلل 
 فعله.

such-and-such," since this is something beyond their 

will. A person should do what he is commanded to do, 

and Allah has full control over His affairs.  As for ‘if’, it 

opens the way before satanic whispers, grief, regret, 

and concerns. Therefore, a person should stick to the 

instructions mentioned in the Hadith. That is, he should 

acknowledge that things proceed according to the 

destination and decree of Allah, the Exalted, Who does 

whatever He wills. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 أن اخللطة إذا اكن يرتتب عليها خري فيه أفضل من العزلة. .1
، أما إذا اكن نفعه قارًصا ىلع نفسه فقد تفضل هل العزلةفضل االختالط بانلاس ما لم يؤد إىل ارتكاب حمرم، خاصة إذا اك .2  .ن نفعه متعدي

 .تفاضل انلاس يف اإليمان .3

 أن اإلنسان إذا خاف ىلع دينه بكثة الرشور وانتشار الفنت وَضُعَف عن اإلنكار فهذا العزلة يف حقه أفضل، وهذا هو املؤمن الضعيف وفيه .4
 .خري

 .االختالط بانلاس، ملعرفة أحواهلم، ومعاجلة أمورهم ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-حث انليب  .5

 .-عز وجل-الصرب ىلع أذى انلاس يف سبيل ادلعوة إىل اهلل  .6

 املراجع:املصادر و

 (، وإبراهيم3(، وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس بن َسْورة الرتمذي، أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج
 القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة البن ماجه، ابن سنن. مرص –(، ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4عطوة عوض ) ـج

مد نارص ل عيىس ابلايب احلليب. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حمفيص - العربية الكتب إحياء دار ط ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق
، الطبعة ادلين األبلاين، ط املكتب اإلساليم. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية

ملام بفقه األحاديث من اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإل
تبة بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املك

 .اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث
   (5492) رقم املوحد:ال

َذاُهْم 
َ
ِي َُيَالُِط انلَّاَس، َويَْصِْبُ لََعَ أ الُْمْؤِمُن اذلَّ

ِي اَل َُيَالُِط انلَّاَس َواَل يَْصِْبُ لََعَ   َخرْيٌ ِمْن اذلَّ
َذاُهمْ 

َ
 أ

 
The believer who mixes with people and 
patiently bears their annoyance is better 
than the believer who does not mix with 

people or patiently bear their annoyance. 

 :احلديث .1555
-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

املؤمن اذلي َيالط » قال: -صىل اهلل عليه وسلم
انلاس, ويصرب ىلع أذاهم خري من اذلي ال َيالط 

 «.انلاس وال يصرب ىلع أذاهم

** 

1555. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of 

them, reported that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: “The believer who mixes 

with people and patiently bears their annoyance is 

better than the believer who does not mix with people 

or patiently bear their annoyance”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ل ىلع فضل خمالطة انلاس هذا احلديث ديل
واالجتماع بهم، وأن املؤمن اذلي يداخل انلاس 
وجيتمع بهم، ويصرب ىلع ما يصبه من األذى بسبب 
نصحهم وتوجيههم، أفضل من املؤمن اذلي ال َيالط 
انلاس بل ينفرد عن جمالسهم ويزنوي عنهم أو يعيش 

 بمفرده، ألنه ال يصرب ىلع أذاهم.

** 

This Hadith proves the virtue of mixing with people and 

socializing with them. It also proves that the believer 

who mixes and socializes with people, and who 

patiently bears any harm he may suffer as a result of 

offering them advice and guidance is better than the 

one who does not mix or socialize with people 

preferring to live alone. That is because the latter does 

not bear the people’s annoyance or harm. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ِمْرآُة : أي هو اكآللة ليك يرى حماسن أخيه ومعايبه. •

 :فوائد احلديث
لع ىلع عيب يف أخيه  .1  .أو خطأ أو زلل فإنه ينبهه وينصحه إىل هذه األخطاء ويرشده إىل كيفية اتلخلص منهاأن املسلم إذا اطَّ

 .أن الواجب ىلع املسلم أن يزين وجيمل أخاه املسلم عند انلاس بإزالة أخطائه وزالته .2

 .احلث ىلع أن تقبل انلصح واإلرشاد من أخيك؛ ألنه قد يرى فيك من األخطاء ما ال ترى .3

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. صيدا   -نن أيب داود س-  حممد - الرتمذي سنن -. بريوت –سليمان بن األشعث السل
 – يباحلل ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة- عوض عطوة وإبراهيم ابلايق عبد فؤاد وحممد شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق الرتمذي، ، عيىس بن

- 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -م.  1975 - ـه 1395عة: اثلانية، الطب مرص
ام بفقه اإلمل تسهيل-. م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام

سبل السالم /حممد بن  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .  -عناية عبد السالم السليمان  -األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان
حقق أحاديثه وعلق عليه: -ري صحيح األدب املفرد لإلمام ابلخا -بدون طبعة وبدون تاريخ.  -دار احلديث -ه(1182إسماعيل الصنعاين، )املتوىف: 

 .م 1997 - ـه 1418الطبعة: الرابعة، -دار الصديق للنرش واتلوزيع  -حممد نارص ادلين األبلاين
   (5494) الرقم املوحد:

ِخيِه الُْمْؤِمنِ 
َ
 A believer is the mirror (reflection) of his  الُْمْؤِمُن ِمْرآةُ أ

fellow believer. 

 :احلديث .1556
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِخيِه الُْمْؤِمِن »قال:  -اهلل عليه وسلم
َ
 «.الُْمْؤِمُن ِمْرآُة أ

** 

1556. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘A believer is the mirror 

(reflection) of his fellow believer"’. 

 إسناده حسن.  :درجة احلديث
** 

Its chain of narrators is 

Hasan/Sound. 
Hadith Grade: 

يف احلديث وصف نبوي بديع، وتشبيه بليغ، يبني 
موقف األخ املسلم من أخيه، وحيدد مسؤويلته 
جُتَاَهُه، فريشده إىل حماسن األخالق فيفعلها، وإىل 
مساوئ األخالق فيجتنبها، فهو هل اكملرآة الصقيلة 

. وهذا يفيد وجوب اليت تريه نفسه ىلع احلقيقة
انلصح للمؤمن، فإذا اطلع ىلع يشء من عيوب أخيه 
وأخطائه نبهه عليها وأرشده إىل إصالحها، لكن 

 بينه وبينه، ألن انلصح يف املأل فضيحة.

** 

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, gives a beautiful description 

and an eloquent simile of the attitude of a Muslim 

towards his Muslim brother. He outlines the 

responsibility of a Muslim towards his fellow Muslim 

and directs him to good manners, for him to adopt them, 

and he warns against evil manners, for him to avoid 

them. He is thereby like a polished mirror for his 

brother, in which the latter sees his true self. The Hadith 

indicates that giving advice to the believers is 

obligatory. If someone becomes aware of a flaw in his 

Muslim brother or of an error that he committed, he 

should bring it to his attention and guide him to rectify 

it. This should be done privately, because such advice 

in public is tantamount to a disgrace. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه الرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى وهو عندهم من حديث احلسني بن يلع مسنًدا، وذكر النسايئ أنه من حديث يلع بن أيب  راوي احلديث:
 طالب مرسال.

 -ريض اهلل عنه-طالب يلع بن أيب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ابلخيل : اكمل ابلخل، وأصل ابلخل: منع اليشء عن مستحقه. •
 ذكرت عنده : سمع ذكري •

 :فوائد احلديث
 .عنوان الشح، وديلل خبث انلفس، وسوء الطوية -صىل اهلل عليه وسلم-ترك الصالة ىلع انليب  -1 .1

 .أن يصيل عليه -صىل اهلل عليه وسلم-ر عنده انليب أمر ملن ذك -2 .2

 .فهو حمروم األجر -صىل اهلل عليه وسلم-من لم يصل ىلع انليب  -3 .3

 املراجع:املصادر و

بهجة -2ه. 1399بريوت، الطبعة األوىل، -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم-1
 الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح -3انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 دار الشافيع، عالن بن ملحمد الصاحلني؛ رياض لطرق الفاحلني ديلل-4. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة وآخرين، شاكر أمحد حتقيق
دمشق، الطبعة -أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري لإلمام املرسلني؛ سيد الكم من الصاحلني رياض-5. بريوت-العريب الكتاب
نرش املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، -7القاهرة. -فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي، دار احلديث-6ه. 1428األوىل، 

مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، -8بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية. -املكتب اإلساليم

  ابلخيل من ذكرت عنده، فلم يصل يلع
"A niggardly Muslim is the one who hears 

my name and does not send prayers for 
me". 

 :احلديث .1557
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

ابَلِخيُل َمْن ُذِكْرُت ِعنَْدُه، فَلَْم »: -صىل اهلل عليه وسلم
 َّ  «.يَصلل يلَعَ

** 

1557. Hadith: 

‘Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "The miser is one in 

whose presence I am mentioned and who does not 

invoke the blessings of Allah upon me". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

كرت عنده"، "ابلخيل"، أي: الاكمل يف ابلخل، "من ذُ 
أي: ُذكر اسيم بمسمع منه، "فلم يصل يلع"؛ ألنه 
بامتناعه من الصالة عليه قد شح وامتنع من أداء 
حق يتعني عليه أداؤه، وألنه خبل ىلع نفسه حني 
حرمها صالة اهلل عليه عرشاً إذا هو صىل واحدة، فهو 
كمن أبغض اجلود حىت ال حيب أن جياد عليه، شبه 

 ببخله بإنفاق املال يف وجوه الرب.تركه الصالة عليه 

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, described the person before whom the Prophet is 

mentioned and who hears his name but refrains from 

invoking the peace and blessings of Allah upon him as 

stingy. Such a person acts niggardly, failing to observe 

a right due on him and depriving himself of the tenfold 

of divine blessings that he would get in return for one 

invocation of blessings. He is similar to a person who 

detests generosity so much that he even does not like 

to be shown generosity. Thus, failure to invoke 

blessings on the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, is likened to stinginess and 

refraining from spending money on charitable 

purposes. 
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بريوت، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة-9ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، -املكتب اإلساليم
ه( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه: شعيب 303السنن الكربى للنسايئ )املتوىف:  -10ه. 1407الطبعة الرابعة عرش، 

 م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –األرناءوط مؤسسة الرسالة 
   (5403) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ر بها. •  َمَزاِمرُي : الِمْزَمار: اآللة اليت يَُزمَّ

 :فوائد احلديث
 . حتريم تعليق األجراس، حىت ال تفوت بركة حضور املالئكة، وخاصة تعليقها ىلع وسائل الركوب يف السفر .1

 .اجلََرس فيه تََشبُّه بناقوس انلصارى .2

 .ها؛ ألنه مزمار الشيطانحتريم املعازف لك .3

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
جة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  ـه به 1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 1418سنة النرش:  
 .ه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –العريب 

   (8946) الرقم املوحد:

يَطان  The bell is one of the musical instruments  اجَلَرُس َمَزاِمرُي الشَّ
of the devil. 

 :احلديث .1558
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يَطان»قال:  -عليه وسلم  «.اجلََرُس َمَزاِمرُي الشَّ

** 

1558. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, said: "The bell is one of the musical 

instruments of the devil". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن األجراس اليت  -صىل اهلل عليه وسلم-َيرب انليب 
: آلة من آالت الشيطان اليت يُشغل تُعلق ىلع ابلهائم

 بها انلاس ويرصفهم عما ُخلقوا من أجله.

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, informs us that the bells hung on cattle are 

instruments of the devil, which he uses to preoccupy 

his followers and distract them from the purpose they 

were originally created for. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد ومالك. احلديث: راوي

 عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الراكب : أي: املسافر. •
راد يف األماكن اخلايلة، أو أن هذا الفعل الراكب شيطان : أي: معه شيطان يصاحبه فيُْغويه، أو هو شبه الشيطان؛ ألن الشيطان من اعدته االنف •

 .حيمله عليه الشيطان

 .ركب : أي: مجاعة •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع السفر يف مجاعة وصحبة، واتلنفري من سفر الواحد أو االثنني؛ ألن االثنني ربما أصاب أحدهما يشء فيبَق اآلخر منفردا .1

 .ضهم بلعضالشيطان َيبُْعد عن اجلماعة؛ تلعاونهم وتذكري بع .2

 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  -
اعدل مرشد، وآخرون  -األرنؤوط م أمحد بن حنبل املحقق: شعيب اإلما مسند -. م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، واثلالثة 
 The (lone) rider is a devil, two riders are  َرْكب

two devils, and three are a travelling party. 

 :احلديث .1559
بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما عن عبد اهلل 

الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، »مرفواًع: 
 «.واثلالثة َرْكب

** 

1559. Hadith: 

‘Abdullah ibn ‘Amr, may Allah be pleased with them 

both, reported in a Marfoo‘ Hadith (directly attributed to 

the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him): "The (lone) rider is a devil, two riders are two 

devils, and three are a travelling party". 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

اتلنفري من سفر الواحد، وكذلك من سفر االثنني، 
اخلايلة اليت ال يمر عليها أحٌد، وهذا يف األماكن 

والرتغيب يف السفر يف ُصْحبة ومجاعة، أما الواحد 
فظاهر، وذلك حىت جيد من يساعده إذا احتاج أو إذا 
يْطاِن، وأما االثنني  مات وحىت ال يصيبه َكيُْد الشَّ
فربما أصاب أحدهما يشء فيبَق اآلخر منفرًدا، وأما 

ا يف الطرق الرسيعة يف زماننا فالسفر بالسيارة وُنوه
املأهولة باملسافرين فال يعد السفر فيها وحدة وال 
يكون الراكب شيطانًا؛ ألنَّ هؤالء املسافرين 
اكلقافلة، مثل الطريق بني مكة والرياض أو مكة 
وجدة، ولكن يف الطرق املنقطعة غري املعمورة 
باملسافرين يعد وحدة ويكون داخاًل يف هذا 

 احلديث.

** 

This Hadith discourages traveling alone, or even that 

two people travel alone, in empty places where no 

people pass by. A person alone may need a companion 

to help him. If there are only two people and one gets 

hurt, then he will have to stay alone while the other goes 

to get help. The Hadith encourages traveling in a group 

so that the devil would not target the travelers with his 

schemes. Nowadays, with fast cars and highways, a 

person traveling in the car by himself  would not be 

considered alone because there are many other people 

traveling on the highway, whereas if he was away from 

main roads, it could be considered alone. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

436 
 

ِجْستاين   -سنن أيب داود  -م.  2001 - ـه 1421إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  سليمان بن األشعث السل
 للنرش غراس مؤسسة - األبلاين ادلين، نارص مدحم- األم –صحيح أيب داود  -ت. بريو –حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. صيدا 

 أحاديثه وخرج ورقمه صححه-األصبيح مالك بن أنس بن مالك: املؤلف -مالك اإلمام موطأ -. م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة الكويت واتلوزيع،
 عصام: حتقيق- الشواكين يلع بن حممد -األوطار نيل  -. م 1985 - ـه 1406-بلنان –يب، بريوت العر الرتاث إحياء دار-ابلايق عبد فؤاد حممد: عليه وعلق
 داود أيب سنن تهذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أيب سنن رشح املعبود عون م1993 - ـه1413 األوىل: الطبعة -مرص احلديث، دار -الصبابطي ادلين

 -ه.  1415بريوت الطبعة: اثلانية، -م آبادي: دار الكتب العلمية أمري بن يلع بن حيدر، ، العظي بن أرشف حممد/  ومشالكته علله وإيضاح
 األوىل،: الطبعة-بريوت –دار الكتب العلمية -حتقيق: سالم حممد عطا، حممد يلع معوض-االستذاكر:أبو عمر بن عبد الرب بن اعصم انلمري القرطيب 

اعتىن بها: خليل مأمون -مد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع رياض الصاحلني/حممد يلع بن حم لطرق الفاحلني ديلل -. م2000 - 1421
 صالح بن حممد للشيخ الصاحلني؛ رياض رشح  -. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت  -شيحا

 .ه1418الطبعة األوىل -ن رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظري  -ه. 1426ياض، الر الوطن، مدار العثيمني،
   (5938) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه :راوي احلديث

 -عنه اهلل ريض–أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 السفر قطعة من العذاب : ملا فيه من املشقة مع فراق األحباب. •

 :فوائد احلديث
 .استحباب تعجيل الرجوع إىل األهل بعد قضاء الوطر .1

 .كراهة اتلغرب عن األهل لغري حاجة .2

 األهل خري من السفر اإلقامة عند .3

 املراجع:املصادر و

عزيز بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدال
إلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ ل1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

ه. رشح صحيح مسلم؛ 1426ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
 بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ح ابلخاري ه. صحي1407القاهرة، الطبعة األوىل، -لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد 1422إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 Travel is a portion of torment  السفر قطعة من العذاب

 :احلديث .1560
السفر قطعة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من العذاب، يمنع أحدكم طعامه ورشابه ونومه، 
ْل إىل ف إذا قىض أحدكم َنْهَمتَُه من سفره، فليَُعجل

 .«أهله

** 

1560. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Travel is a portion of torment. It 

prevents you from eating, drinking and sleeping. When 

any of you has achieved his purpose from his journey, 

let him hasten back to his family." 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

د قوهل: "السفر قطعة من العذاب"، أي: جزء منه، واملرا
بالعذاب: األلم انلاشئ عن املشقة؛ ملا حيصل يف 
الركوب وامليش من ترك املألوف. وقوهل: "يمنع 
أحدكم نومه وطعامه ورشابه"، معناه يمنعه كماهلا 
وذليذها؛ ملا فيه من املشقة واتلعب ومقاساة احلر 
والربد واخلوف ومفارقة األهل واألصحاب وخشونة 

ل، وال يأكل ويرشب العيش، ألن املسافر مشغول ابلا
كطعامه ورشبه العادي يف أيامه العادية، وكذلك يف 
انلوم، فإذا اكن كذلك، فلريجع اإلنسان إىل الراحة إىل 
أهله وبدله؛ يلقوم ىلع أهله بالراعية واتلأديب وغري 
ذلك. قوهل: "فإذا قىض أحدكم نهمته من وجهه 

 فليعجل إىل أهله"، انلهمة يه احلاجة واملقصود.

** 

"Travel is a portion of torment”, i.e. part of it."Torment" 

here is the pain resulting from hardship involved in 

riding, walking and leaving behind one's habitual 

lifestyle.  "It prevents you from sleeping, eating and 

drinking", i.e. travel hinders one from enjoying the 

pleasures of life perfectly due to the hardship, toil, 

suffering from heat and cold, fear, separation from 

family and friends, and rough living conditions. That is 

because a traveler is usually worried, does not eat or 

drink his normal food and drink as in ordinary times, and 

it is the same with sleep. So, if this is the case, then one 

should return to comfortable life, to his family and 

country, so that he could look after his family members, 

discipline them and so on.  "When any of you has 

achieved his purpose from his journey, let him hasten 

back to his family", i.e. when his need is fulfilled. 
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برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار  ه. فتح ابلاري1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة-املعرفة

   (5404) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
كة، والشؤم هو توقع املكروه. •  الُشْؤُم : ضد ايلُْمن و الرَبَ

 :ديثفوائد احل
 .أن الشؤم )اذلي هو توقع املكروه(، من األخالق السيئة املذمومة .1

 .أن اإلنسان إذا ساءت أخالقه تشائء وتوقع املكروه .2

 .إذا اكن التشاؤم سوء اخللق فاتلفاؤل حسن اخللق .3

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون،  -لشيباين، حتقق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ا
ج نوح بن إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط مؤسسة الرسالة. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلا

الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية،  جنايت بن آدم، األبلاين، ط املكتب اإلساليم. توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
م بفقه الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملا

ان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوز
ل الصنعاين، واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعي

 .ط دار احلديث.ث
   (5480) الرقم املوحد:

ْؤُم: ُسوُء اخلُلُقِ   .A bad moral character is an evil omen  الشر

 :احلديث .1561
ْؤُم: ُسوُء »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  الشُّ

 «.اخلُلُِق 

** 

1561. Hadith: 

`A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: ‘A bad moral character is an evil omen"’. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

هذا احلديث وإن اكن ضعيفاً لكن معناه صحيح، 
فسوء اخللق عذاب ىلع صاحبه وىلع من حوهل من 
األهل واألوالد واجلريان واألصحاب والزمالء فُسوُْء 

وه مستثقل بغيض خلقه شؤم عليه، ألنه ممقوت مكر
 للك أحد، فهو يرض نفسه ويرض غريه ممن حوهل.

** 

Although the chain of narration of this Hadith is 

classified as weak, its meaning is correct. Bad manners 

are a torment to the person himself, as well as to those 

around him, such as family, children, neighbors, 

friends, and colleagues. Bad manners are a bad omen, 

because they cause a person to be disliked, abhorred, 

and hated by everyone. His bad manners therefore 

harm him and the others around him. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
عوذ بك : أي أتلجئ وأعتصم بك. •

َ
 أ
 .وفَُجاءِة : ُضبطْت: بفتح الفاء وسكون اجليم، وبضم الفاء وفتح اجليم، ويه األخذ بغتة •

 .نْقمِتَك : انلقمة من االنتقام، وهو املاكفأة بالعقوبة، واألخذ بغتة •

 :فوائد احلديث
 .إىل اهلل تعاىل -صىل اهلل عليه وسلم-ديلل ىلع افتقار انليب  .1

 .أن انلعم قد تزول حىت عن األنبياء .2

 .تعوذ انليب من مفاجأة االنتقام .3

 .إثبات السخط هلل عزو جل .4

 املراجع:املصادر و

، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن صحيح مسلم
وزي، البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجل

ليمان، الطبعة طبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السال

ِل اللَّ  عوُذ بك مِْن زواِل نعمتَِك, وَتور
َ
ُهَمَّ إينِّ أ

  اعفيتَِك, وفَُجاءةِ نْقمتَِك, ومَجيِع َسَخِطَك 
O Allah! I seek refuge in you from the 

withholding of your favor, the decline of my 
well-being, the suddenness of Your 

punishment, and all that displeases You. 

 :احلديث .1562
قال: اكن  -ريض اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمر

اللَُّهَمي إينل »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ِل اعفيِتَك, وفُجاءِة  عوُذ بك ِمْن زواِل نعمِتَك, وحتوُّ

َ
أ

 «.نْقمِتَك, ومَجيِع َسَخِطَك 

** 

1562. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, used to say: ‘O Allah! I seek 

refuge in you from the withholding of your favor, the 

decline of my well-being, the suddenness of Your 

punishment, and all that displeases You"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -هذا داعء عظيم يقول فيه انليب 
)امهلل إين أعوذ بك من زوال نعمتك( أي  -وسلم

أتلجئ وأعتصم بك من ذهاب انلعم من غري بدل 
ك بمرض أو فقر أو )وحتول اعفيتك( انتقال اعفيت

غريهما، فهو يسأل اهلل السالمة من مجيع ماكره 
ادلارين. )وفجاءة نقمتك ومجيع سخطك( وكذلك 
نعتصم بك من املاكفأة بالعقوبة واألخذ بغتة، وختم 
ادلاعء باتلعوذ من مجيع ما يغضب اهلل ويسخطه جل 

 وعال.

** 

This is a great supplication in which the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, used to say: 

"O Allah! I seek refuge in you from the withholding of 

your favor," meaning: I depend on You and turn to You 

to save me from having Your blessings withheld from 

me. "…the decline of my well-being," meaning: 

transforming my prosperity into poverty, sickness, or 

the like. Here he asks Allah to keep him safe from all 

harmful things in this world and the next. "…the 

suddenness of Your punishment, and all that 

displeases You," meaning: we also seek Your 

protection against Your sudden punishment (for our 

sins). And he ended the supplication seeking refuge in 

Allah from all things that displease Him. 
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املرام، لإلمام حممد  األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ
 .بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5488) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. حلديث:مصدر منت ا

 :معاين املفردات
 َخِطيئَيِت : ذنيب •
 .وََجْهيِل : عدم معرفيت، أي ما صدر مين جهالً  •

ايِف : اإلرساف: جماوزة احلد يف لك يشء •  .َوإِرْسَ

ي : ضد اهلزل •  .ِجدل

 :فوائد احلديث
 .فضيلة هذا ادلاعء، واحلرص عليه اقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم .1

 . اهلل عليه وسلم قد يقع منه اخلطأ من غري عمٍد، وهلذا طلب املغفرة من اهلل تعاىلأن انليب صىل .2

 .انليه عن اإلرساف وأن املرسف معرض للعقوبة .3

 أن اهلل تعاىل أعلم باإلنسان من نفسه، فعليه أن يفوض أمره إىل اهلل ألنه قد َيطئ وهو ال يدري .4

 ده، فيجب ىلع اإلنسان أن حيرتس يف مزاحهأن اإلنسان قد يؤاخذ ىلع هزهل كما يؤاخذ ىلع ج .5

 .إثبات وصف اهلل بأنه املقدم واملؤخر .6

ْمرِي 
َ
ايِف يِف أ اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َخِطيَئيِت وََجْهيِل، َوإَِْسَ

ْعلَُم بِِه مِن
َ
نَْت أ

َ
  َوَما أ

O Allah, forgive my sins, my ignorance, my 
excesses in my affairs, and whatever You 

are better aware of (my affairs) than I. 

 :احلديث .1563
:  مرفواعً  -عنه اهلل ريض–عن أيب موىس األشعري 

 وما أمري، يف وإرسايف وجهيل، خطيئيت يل اغفر امهلل»
ي يل اغفر امهلل مين، به أعلم أنت  وََهْزيِل، ِجدل

 دي، امهلل اغفر يل ماعن ذلك ،ولك َوَعْمِدي وََخَطِئ 
قدمت وما أخرت، وما أرسرت وما أعلنت، وما أنت 
ُر، وأنت ىلع  ُم وأنت الُْمؤَخل أعلم به مين، أنت الُْمَقدل

 «.لك يشء قدير

** 

1563. Hadith: 

Abu Musa al-Ash`ari, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘O Allah, forgive my sins, 

my ignorance, my excesses in my affairs, and whatever 

You are better aware of (my affairs) than I. O Allah, 

forgive my sins that I committed seriously or 

humorously, mistakenly or deliberately, and all of those 

I have committed. O Allah, forgive my sins of the past 

and the future, those which I committed secretly or 

openly, and those which You are better aware of than 

I. You alone can make someone progress or lag behind 

and You alone have the absolute power over 

everything”’. 

 صحيح.  :احلديث درجة
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يدعو بهؤالء اللكمات 
العظيمة املشتملة ىلع طلب املغفرة من اهلل تعاىل عن 
لك ذنب وخطيئة مهما اكن شلكها وصورتها، مع مايف 

نكسار بني يدي اهلل هذا الطلب من اتلواضع واال
سبحانه وتعاىل، فخليق باملسلم أن يدعو اهلل تعاىل 

 بهذا ادلاعء تأسياً بانليب صىل اهلل عليه وسلم.

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, used to supplicate with these great words, which 

include a request for forgiveness from Allah for every 

sin and fault, regardless of its kind. This request was 

made with humility and submissiveness before Allah, 

the Exalted. It is recommended for a Muslim to 

supplicate to Allah using this supplication, in order to 

follow the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him. 
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 .إثبات اسم اهلل تعاىل القدير .7

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
ح حيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالص. ه1422

ان، اعتىن بها عبد الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوز
 -األوىل. السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة 

 م2002 - ـه1422ألوىل، ا: طبعةال بلنان –دار الفكر، بريوت -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري 
   (5483) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديث أنس: رواه النسايئ يف الكربى واحلاكم. حديث أيب هريرة: رواه الرتمذي وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-، أبو هريرة -ريض اهلل عنه-أنس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 سؤال العبد ربه أن ينفعه بما علمه؛ ألنه قد يعلم لكن ال ينتفع به. .1
 .أن العبد يسأل ربه تعاىل أن يعلمه العلم انلافع دون الضار .2

 .سؤال العبد ربه أن يزيده علماً  .3

اللَُّهمَّ اْنَفْعِِن بَِما َعلَّْمتِِن، َوَعلِّْمِِن َما َيْنَفُعِِن، 
  َواْرُزْقِِن ِعلًْما َيْنَفُعِِن 

O Allah, benefit me with what You have 
taught me, teach me what will benefit me, 

and give me knowledge that will benefit me. 

 :احلديث .1564
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

: )اللَُّهمَّ اْنَفْعيِن بما علمتين، وعلمين -اهلل عليه وسلم
-ما ينفعين، َواْرُزقيِْن علما ينفعين(. عن أيب هريرة 

صىل اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه
  علما، واحلمد هلل ىلع لك حال، وأعوذ : )وزِْديِن -وسلم

 باهلل من عذاب انلار(.

** 

1564. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported: “The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: ‘O Allah, benefit me with what You have taught 

me, teach me what will benefit me, and give me 

knowledge that will benefit me.’” Abu Hurayrah, may 

Allah be pleased with him, reported: “The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: ‘…and 

increase me in knowledge, all praise be to Allah in 

every situation, and I seek refuge in Allah from the 

torment of the Hellfire"’. 

حديث أنس: صحيح           :درجة احلديث
 حديث أيب هريرة: ضعيف.

** 

 Hadith Grade: 

فضل ادلاعء بهذه اللكمات اجلامعة خلريي ادلنيا 
ينفعه بما واآلخرة، املتضمنة لسؤال اهلل تعاىل أن 

علمه، وذلك بالعمل بمقتىض العلم، وأن يعلمه ما 
ينفعه يف دينه ودنياه، وذلك بأال يطلب من العلم إال 
انلافع، وأن يزيده من العلم انلافع، ثم َيتم ذلك 
باثلناء ىلع اهلل تعاىل ووصفه بصفات الكمال، مع 
حمبته وتعظيمه، واحلمد هلل ىلع لك حال من أحوال 

اء، ثم يستعيذ باهلل تعاىل من حال أهل الرساء والرض
انلار من الكفر والفسق يف ادلنيا والعذاب يف 
اآلخرة، وادلاعء بما ورد يف حديث أيب هريرة 
الضعيف جائز؛ لعدم خمالفته لألحاديث الصحيحة 

 ولصحة معناه.

** 

This Hadith shows the excellence of supplicating to 

Allah with these words, which encompass the good of 

this life and the Afterlife. The Prophet asked Allah to 

allow him to benefit from what He taught him by acting 

upon the knowledge that he was given. He also asked 

Allah to teach him things that will benefit him in his 

religion and his worldly affairs. This is done by seeking 

only beneficial knowledge and asking Allah for an 

increase in beneficial knowledge. Then he concluded 

the supplication with praise of Allah and describing Him 

with the most perfect attributes, while expressing love 

to and glorification of Him. All praises are due to Allah 

in all situations, whether in ease or hardship. Then he 

sought Allah's refuge from the dire situation of the 

people of the Hellfire, such as disbelief and 

disobedience in this world and the severe punishment 

in the Hereafter. It is possible to supplicate using the 

weak Hadith narrated by Abu Hurayrah, because it 

does not contradict other authentic Hadith and its 

meaning is correct. 
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 .فضيلة هذا اللكمات، وفضل ادلاعء بها .4

 املراجع:املصادر و

حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، 
. السنن الكربى، أمحد بن شعيب النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم  1975 - ـه 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 
م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين،  2001 - ـه 1421ة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسس

يسابوري حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. املستدرك ىلع الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم انل
. منحة العالم يف رشح بلوغ 1990 -1411مصطىف عبد القادر عطا، انلارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، املعروف بابن ابليع، حتقيق 

. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، 1428املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل، 
م. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث. مرقاة املفاتيح، يلع بن  2003 - ـه1423مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  مكتبة األسدي،

 م. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص2002 -ه1422سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل، 
م. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها  1992 ـه/  1412ادلين األبلاين، دار املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

 .وفوائدها، حممد نارص ادلين، األبلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة األوىل ملكتبة املعارف
   (5484) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

رَْيِ لُكِِّه اَعِجلِِه َوآِجلِِه، َما 
ْ

لُك ِمْن اخل
َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إينِّ أ

 ِّ ُعوُذ بِك ِمْن الْشَّ
َ
ْعلَْم، وَأ

َ
َعلِْمت مِْنُه َوَما لَْم أ

ْعلَمْ 
َ
 لُكِِّه اَعِجلِِه َوآِجلِِه، َما َعلِْمت ِمْنُه َوَما لَْم أ

 

Allahumma inni as'aluka minal-khayri 
kullihi, `ajilihi wa ajilihi, ma `alimtu minhu 

wa ma lam a'lam. Wa a`udhu bika mina 
ash-sharri kullihi, `ajilihi wa ajilihi, ma 

`alimtu minhu wa ma lam a`lam  (O Allah, I 
ask You for all that is good, now or in the 

future, what I know and what I do not 
know. O Allah, I seek refuge with You from 
all evil, now or in the future, what I know 

and what I do not know) 

 :احلديث .1565
صىل اهلل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
علمها هذا ادلاعء: اللَُّهمَّ إين أسألك من  -عليه وسلم

نه وما لم أعلم، اخلري لكه اَعِجِلِه وآِجِلِه، ما علمُت م
وأعوذ بك من الرش لكه اَعِجِلِه وآِجِلِه، ما علمُت منه 
وما لم أعلم، اللَُّهمَّ إين أسألك من خري ما سألك 
عبُدك ونبيُّك، وأعوذ بك من رش ما اَعَذ منه عبُدك 
ونبيُّك اللَُّهمَّ إين أسألك اجلنة، وما قرب إيلها من قول 

قرََّب إيلها من قول أو عمل، وأعوذ بك من انلار، وما 
 .أو عمل، وأسألك أن جتعل لك قضاء قََضيْتَه يل خريا

** 

1565. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, taught her this supplication:  

"Allahumma inni as'aluka minal-khayri kullihi, `ajilihi wa 

ajilihi, ma `alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a`udhu 

bika mina ash-sharri kullihi, `ajilihi wa ajilihi, ma `alimtu 

minhu wa ma lam a`lam. Allahumma inni as'aluka min 

khayri ma sa'alaka `abduka wa nabiyyuka, wa a`udhu 

bika min sharri ma 'a`adha minhu `abduka wa 

nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal-jannata wa ma 

qarraba ilayha min qawlin aw `amalin, wa a`udhu bika 

minan-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 

`amalin, wa as'aluka an taj`al kulla qada'in qadaytahuli 

khayran (O Allah, I ask You for all that is good,  now or 

in the future, what I know and what I do not know. O 

Allah, I seek refuge with You from all evil, now or in the 

future, what I know and what I do not know. O Allah, I 

ask You for the good that Your slave and Prophet has 

asked You for, and I seek refuge with You from the evil 

from which Your slave and Prophet sought refuge. O 

Allah, I ask You for Paradise and for that which brings 

one closer to it, in word and deed, and I seek refuge in 

You from Hell and from that which brings one closer to 

it, in word and deed. And I ask You to make every 

decree that You decreed concerning me good)." 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -ئشة اع -صىل اهلل عليه وسلم-علم انليب 
هذا ادلاعء اذلي مجع اللكمات انلافعة اجلامعة  -عنها

خلريي ادلنيا واآلخرة، واالستعاذة من رشهما، وسؤال 
اجلنة وأعماهلا، واالستعاذة من انلار وأعماهلا، وسؤال 

من  -تعاىل-اهلل أن جيعل لك قضاء خريا، وسؤال اهلل 
، -صىل اهلل عليه وسلم-خري ما سأهل الرسول 

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, taught `A'ishah, may Allah be pleased with her, 

this supplication that includes many beneficial 

statements, which comprehend goodness of this world 

and the Hereafter, while seeking refuge in Allah from 

their evils. He also taught her to ask Allah for Paradise 

and doing its deeds, to seek refuge from the Hellfire and 

its deeds, and to ask Allah to make all that He decrees 

to be good. Finally, she was taught to ask Allah to grant 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اعجله : حارضه •

 .آجله : مستقبله •

 .ما اعذ : تعوذ واستجار •

 .ألويلائه املتقني، وسميت بذلك; لكثة أشجارها ألنها جتن من فيها أي تسرته -تعاىل-يه ادلار اليت أعدها اهلل  اجلنة : •

للاكفرين، اذلين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب وانلاكل ما ال َيطر ىلع ابلال  -تعاىل-انليار : يه دار العذاب اليت أعدها اهلل  •
 .هلل من العصاة املوحدين ولكن ال َيدلون فيهاويدخلها من شاء ا

 .قضاء قضيته : القضاء هل عدة معان، وأقربها هنا: أن املراد به ما قدرته وأمضيته أن جتعله خريا يل •

 :فوائد احلديث
 .اعئشة -صىل اهلل عليه وسلم-تعليم الرجل أهله ما ينفعهم من أمور ادلين وادلنيا، كما علم انليب  .1

 .يف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم-ا ادلاعء تأسيا بانليب احلرص ىلع هذ .2

 .أن اإلنسان إذا سأل اخلري فإنه يقول من اخلري، وليس لك اخلري؛ ألن اخلري لكه ال يكون ألحد .3

 .أنه ينبيغ البسط يف ادلاعء ما لم َيرج عن حده، فإن خرج عن حده صار مكروًها .4

 .""ما علمت منه وما لم أعلمال بأس أن يسأل اإلنسان ربه سؤاال جممال مثل  .5

 .االستعاذة باهلل من الرش تكون اعمة للك الرش .6

 .دخول اجلنة ولك ما يقرب إيلها من قول أو عمل -تعاىل-أهمية سؤال اهلل  .7

 .من انلار ولك ما يقرب إيلها من قول أو عمل -تعاىل-االستعاذة باهلل  .8

 املراجع:املصادر و

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

ائدها، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين، ط مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الصحيحة ويشء من فقهها وفو
م يف رشح الرياض. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العال

م، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط بلوغ املرا
 .املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل

   (5487) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -يستعيذ مما استعاذه منه الرسول و
 .-وسلم

her the good things that His Messenger, may Allah's 

peace and blessings be upon him, asked for, and to 

seek refuge from the things that the Messenger sought 

refuge from. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه واللفظ بنحوه ملسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :حلديثفوائد ا
 استحباب ادلاعء للمريض بالشفاء، وختصيصه بذلك. .1
 .استحباب عيادة املريض لإلمام، اكستحبابها آلحاد انلاس .2

 .جواز طلب الشفاء من اهلل تعاىل .3

 .استحباب اإلحلاح يف ادلاعء .4

 املراجع:املصادر و

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار  صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. ديلل
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم  1426الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة: 

 . ه1407ني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحث
   (5469) الرقم املوحد:

 .O Allah cure Sa'd, O Allah cure Sa'd  امهلل اشف سعدا امهلل اشف سعدا

 :يثاحلد .1566
قَال: اَعَديِن  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

اللَُّهمَّ اْشِف »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.َسْعداً، اللَُّهمَّ اْشِف َسْعداً، اللَُّهمَّ اْشِف َسْعداً 

** 

1566. Hadith: 

Sa'd ibn Abi Waqqaas, may Allah be pleased with him, 

reported: The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, visited me when I was ill 

and said: "O Allah cure Sa'd, O Allah cure Sa'd, O Allah 

cure Sa'd". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -أيب وقاص أن انليب حديث سعد بن 
اعده يف مرضه فقال: "امهلل اشف سعداً، امهلل  -وسلم

اشف سعداً، امهلل اشف سعداً" ثالث مرات، فيف 
هذا احلديث ديلل ىلع أن من السنة أن يعود اإلنسان 

صىل -املريض املسلم، وفيه أيضاً حسن خلق انليب 
صىل -اكن  ومعاملته ألصحابه، فإنه -اهلل عليه وسلم
يعود مرضاهم ويدعو هلم، وفيه أنه  -اهلل عليه وسلم

يستحب أن يدَع بهذا ادلاعء: امهلل اشف فالناً، 
وتسميه ثالث مرات، فإن هذا مما يكون سبباً يف 

 شفاء املريض،

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, visited Sa'd ibn Abi Waqqaas, when he was sick 

and said three times: "O Allah cure Sa'd." This Hadith 

indicates that it is from the Sunnah to visit a sick 

Muslim. It also indicates the Prophet's exemplary 

character, and his good manners with his companions, 

as he used to visit the sick and make supplication for 

them. This Hadith serves as proof that it is desirable to 

make supplication saying: "O Allah cure so and so," and 

one should name the person and repeat this 

supplication three times. This could be a reason for the 

person's recovery. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 دقه : قليله وصغريه. •
 .جله : كثريه وكبريه •

 .عالنيته : املعلن عنه •

 :فوائد احلديث
 .استحباب هذا اذلكر حال السجود .1

 .يستحب الرتِق يف السؤال ادلال ىلع اتلدرج يف تريج اإلجابة .2

 .الستغفار من الصغائر ىلع الكبائرالكبائر تنشأ اعدة من اإلدمان ىلع الصغائر، وذللك قدم ا .3

 .اتلرضع إىل اهلل تعاىل، وطلبه املغفرة من مجيع اذلنوب .4

 .اتلوبة واجبة من الصغائر والكبائر ال فرق .5

 O Allah! Forgive all my sins, small and  امهلل اغفر يل ذنيب لكه دقه وجله وأوهل وآخره
great, first and last. 

 :احلديث .1567
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اللَُّهمَّ اْغِفْر »يقوُل يف سجوِدهِ: اكَن  -اهلل عليه وسلم
هَلُ َوآِخَرُه، وََعاَلنِيَتَُه  وَّ

َ
يل َذنيِْب لُكَُّه: ِدقَُّه وَِجلَُّه، َوأ

هُ   «.َورِسَّ

** 

1567. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, used to say in prostration: "O 

Allah! Forgive all my sins, small and great, first and last, 

and open and secret". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ىل اهلل ص-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
اكن يقول يف سجوده: "امهلل اغفر يل ذنيب  -عليه وسلم

لكه: دقه وجله، وأوهل وآخره، عالنيته ورسه"، وهذا 
من باب اتلبسط يف ادلاعء واتلوسع فيه؛ ألن ادلاعء 

عز -عبادة فلك ما كرره اإلنسان ازداد عبادة هلل 
، ثم إنه يف تكراره هذا يستحرض اذلنوب لكها -وجل

نية، وكذلك ما أخفاه، وكذلك دقه أي الرس والعال
صغريه، وجله أي كبريه، وهذا هو احلكمة يف أن انليب 

فصل بعد اإلمجال، فينبيغ  -صىل اهلل عليه وسلم-
لإلنسان أن حيرص ىلع األدعية الواردة عن رسول اهلل 

؛ ألنها أمجع ادلاعء وأنفع -صىل اهلل عليه وسلم-
 ادلاعء.

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, would habitually say during prostration: 

"O Allah! Forgive all my sins, small and great, first and 

last, and open and secret." This is considered a form of 

elaboration with respect to supplication, an act of 

worship. The more a person repeats supplication, the 

more he is engaged in worship of his Lord. Moreover, 

repetition of the supplication in question helps one 

recall all one’s sins, open or hidden, and small or great. 

Hence, the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, expanded on sins after mentioning them 

in general terms. A Muslim should adhere to the 

supplications reported from the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, for they are the most 

comprehensive and beneficial of all. 
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 املراجع:املصادر و

حتقيق د. عبدالعزيز بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، 
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار 1423آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 

ه. صحيح مسلم، 1426لرياض، ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، ا1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
ه. كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

حلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، ه. نزهة املتقني رشح رياض الصا1430برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1407مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

   (5470) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ، امهلل إين أعوذ بك من العجز، والكسل، َواجُلَْبِ
والَهَرِم، وابلخل، وأعوذ بك من عذاب القْب، 

 وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات
 

O Allah, I seek refuge with You from 
incapacity, laziness, cowardice, senility, 

and miserliness. And I seek refuge with You 
from the torment of the grave. And I seek 
refuge with You from the trials of life and 

death. 

 :احلديث .1568
قال: اكن رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

امهلل إين أعوذ بك »يقول:  -اهلل عليه وسلم صىل-اهلل 
، والَهَرِم، وابلخل، وأعوذ  من الَعْجِز، والَكَسِل، َواجلنُْبِ
بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املحيا 

يِْن، وََغلَبَِة الرلَجالِ »ويف رواية: «.  واملمات  «.وََضلَِع ادلَّ

** 

1568. Hadith: 

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, 

reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, used to say: 'O Allah, I seek 

refuge with You from incapacity, laziness, cowardice, 

senility, and miserliness. And I seek refuge with You 

from the torment of the grave. And I seek refuge with 

You from the trials of life and death.' " Another narration 

adds: "... and from the burden of heavy debt and the 

tyranny of men". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-احلديث يعد من جوامع اللكم، ويه أن انليب هذا 
يأيت باملعاين اجلامعة يف لكمات  -صىل اهلل عليه وسلم

استعاذ فيه  -صىل اهلل عليه وسلم-يسرية؛ ألن انليب 
من مجلة آفات ورشور تعوق حركة سري العبد إىل اهلل 

من: "  -صىل اهلل صىل اهلل عليه وسلم-،فتعوذ انليب 
هما قرينان من معوقات احلركة، العجز والكسل " : و

وعدم الفعل إما ان يكون بسبب ضعف اهلمة وقلة 
اإلراده فهو: الكسل، فالكسالن من أضعف انلاس 
همة، وأقلهم رغبة، وقد يكون عدم الفعل لعدم 
قدرة العبد فهو : العجز. و" اجلنب وابلخل" : وهما من 
موانع الواجب واإلحسان، فاجلنب يضعف قلب 

ال يأمر باملعروف وال ينىه عن املنكر اإلنسان ف
لضعف قلبه وتعلقه بانلاس دون رب انلاس. وابلخل 
يدعو صاحبه لإلمساك يف موضع اإلنفاق، فال يعطى 
حق اخلالق من زكوات، وال حق املخلوق من 
انلفقات، فهو مبغوض عند انلاس وعند اهلل. " 
واهلرم": هو بلوغ الشخص أرذل العمر، فاإلنسان إذا 

غ أرذل العمر فقد كثريا من حواسه، وخارت قواه، بل
فال يستطيع عبادة اهلل تعاىل، وال جيلب ألهله نفعا . 

من عذاب  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم استعاذ انليب 

** 

This Hadith is one of the comprehensively precise 

statements of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, as he sought refuge with Allah 

from a number of evils and obstacles that interrupt the 

servant's advance along the path to Allah. The Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, sought 

refuge from "incapacity and laziness" which are both 

hindrances to movement. Failing to perform an act may 

be caused by the person's lack of resolve or willingness 

to do the act; in other words, laziness. A lazy person is 

someone with the least resolve and desire to do 

something. However, in some cases the reason for not 

doing an act is that the person lacks the ability to do it, 

and this is what is meant by incapacity. "Cowardice and 

miserliness": these two characteristics prevent a 

person from performing his duties as well as doing 

righteous deeds. Cowardice weakens the heart, thus, 

the person does not enjoin what is good nor forbid what 

is evil because of the weakness of his heart and his 

attachment to people, apart from the Lord of the people. 

A coward person acts only according to people's 

desires and orders. He devotes his servitude to people 

rather than to Allah Almighty. Miserliness encourages 

people to withhold their wealth and refrain from 

spending it. So, a miserly person does not fulfill the right 

of Allah by paying the obligatory Zakah, nor does he 

give the people their rights that they have over him 

regarding his wealth. A miserly person is disliked by the 

people and by Allah. "Senility" means that a person 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. والرواية اثلانية رواها ابلخاري دون مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أن يطول عمر اإلنسان وتضعف قواه حىت يصاب باخلرف حبيث ال يمزي بني األمور. اهلرم : الِكرَب والضعف، واملقصود به •
 .ضلع ادلين : أصل الضلع: االعوجاج ، واملراد هنا: ثقل ادلين وشدته حبيث ال جيد من عليه ادلين وفاء والسيما مع املطابلة •

 .غلبة الرجال : شدة تسلطهم •

 .الفتنة : االمتحان واالختبار •

 .وضعف القلب ، ضد الشجاعة اجلنب : اخلوف •

 .ابلخل : منع أداء ما يطلب أداؤه •

 .الكسل : هو عدم انبعاث انلفس خبري، وقلة الرغبة فيه مع إماكنه •

 :فوائد احلديث
 .هذا احلديث من جوامع اللكم، ألن أنواع الرذائل ثالثة : نفسية، وبدنية، وخارجية، واحلديث مشتمل ىلع االستعاذة منها مجيعا .1

أو يكون  -عدم القدرة ، فهو عجز. ب -والكسل قرينان: فإن ختلف مصلحة العبد وكماهل وذلته ورسوره إما أن يكون مصدره:  أالعجز  .2
 .قادرا عليه لكن ختلف لعدم إرادته، فهو الكسل، وصاحبه يالم عليه ما ال يالم ىلع العجز

من اجلنب  -صىل اهلل عليه وسلم-ل: خبيل، ومانع اثلاين: جبان، وذللك استعاذ انليب اإلحسان املتوقع من العبد: إما بماهل، وإما ببدنه، فمانع األو .3
 .وابلخل

 .إثبات عذاب القرب، ومرشوعية اتلعوذ من فتنته .4

 .قهر بباطل: وهو غلبة الرجال-قهر حبق : وهو ضلع ادلين. ب-القهر اذلي ينال العبد نواعن:  أ .5

صىل -القرب، وعذاب القرب حق، وذلا رشع نلا انليب 
أن نستعيذ باهلل من عذابه يف لك  -اهلل عليه وسلم

تنة املحيا واملمات ليشمل صالة . ثم اتلعوذ من ف
ادلارين، ففتنة املحيا مصائبها وابتالءاتها، " وفتنة 
املمات" بأن َيىش ىلع نفسه سوء اخلاتمة وشؤم 
العاقبة، وفتنة امللكني يف القرب وغريهما.   ويف رواية 
:" وضلع ادلين وغلبة الرجال" فالكهما من القهر، 

فهو قهر  فضلع ادلين شدته وثقله وال معني هل فيه،
للرجل ولكن حبق، و" غلبة الرجال" أي: تسلطهم، 

 وهو القهر بابلاطل.

reaches the most decrepit age, at which he starts to 

lose many of his senses and his body becomes weak. 

Therefore, he is unable to worship Allah the way he 

used to, and cannot bring benefit to his family.  Then 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, sought refuge from the punishment of the grave, 

which is true, and because it is true, he legislated for us 

seeking refuge from the punishment of the grave in 

every prayer (before Tasleem). Finally, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, sought 

refuge from the trials of life and death to include both 

worlds; the worldly life as well as the Hereafter. The 

trials of this life are its calamities and afflictions. The 

trials of the Hereafter include worrying about having a 

bad end of life and an evil destination, as well as the 

trial of being questioned by the two angels in the grave, 

and others. In another narration, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: "... and 

from the burden of heavy debt and the tyranny of men": 

both of them are forms of defeat and subjugation. 

Heavy debt is a stressful situation to the indebted 

person wherein he finds himself helpless. It is thus a 

from of  defeat for the man, but for a rightful reason. 

"The tyranny of men" means their oppression and 

overpowering, which is also a form of defeat but without 

a rightful reason. 
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 .هذه الرشور، واتلحذير من الوقوع فيهااللجوء إىل اهلل تعاىل طلبا للنجاة من  .6

أمته كيفية االستعاذة باهلل تعاىل القادر القدير املقتدر، واالستعاذة باهلل تعاىل حتقق عدة  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث يُعللم انليب  .7
أنها حتقق للعبد -3ار إىل اهلل تعاىل القادر يف لك أمر وإن دق. يستشعر العبد يف االستعاذة االفتق-2أنها عبادة حمبوبة هلل تعاىل. -1فوائد من أهمها:  

 .أنها حتقق هل األمن انلفيس من خالل الشعور بالطمأنينة، وهذا احلديث يؤكد هذا املعىن-4األمن من لك ما َيشاه. 

 املراجع:املصادر و

بهجة  - ـه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ماهر الفحل، دار ابن كثري رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،  -. ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -ه. 1422عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .ه1430الطبعة األوىل -صاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض ال -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتب
   (5914) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

امهلل إين أعوذ بك من فتنة انلار، وعذاب انلار، 
  ومن رش الغىن والفقر

O Allah, verily I seek refuge in You from the 
trial of the Fire, the torment of the Fire, 

and from the evil of affluence and poverty. 

 :احلديث .1569
صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

امهلل إين أعوذ بك »اكن يدعو بهذه اللكمات:  -وسلم
 «.من فتنة انلار، وعذاب انلار، ومن رش الغىن والفقر

** 

1569. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, used to say the following supplications: “O Allah, 

verily I seek refuge in You from the trial of the Fire, the 

torment of the Fire, and from the evil of affluence and 

poverty”. 

 يح.صح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يستعيذ  -عليه الصالة والسالم-اكن انليب املختار 
من أمور أربعة: فقوهل: )امهلل إين أعوذ بك من فتنة 
انلار( أي فتنة تؤدي إىل انلار، وحيتمل أن يراد بفتنة 

وبيخ، وإيله اإلشارة انلار سؤال اخلََزنَة ىلع سبيل اتل
بقوهل تعاىل: )لكما أليق فيها فوج سأهلم خزنتها ألم 
يأتكم نذير(. وقوهل: )وعذاب انلار( أي أعوذ بك 
من أن أكون من أهل انلار، وهم الكفار فإنهم هم 
املعذبون، وأما املوحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون 
بانلار ال معذبون بها. )ومن رش الغىن(: وهو ابلطر 

طغيان وحتصيل املال من احلرام ورصفه يف وال
العصيان، واتلفاخر باملال واجلاه واحلرص ىلع مجع 
املال وأن يكسبه من غري حله ويمنعه من إنفاقه يف 
حقوقه. و)الفقر( أي ورش الفقر، وهو الفقر اذلي ال 
يصحبه صرب وال ورع؛ حىت يتورط صاحبه بسببه 

يصحبه احلسد فيما ال يليق بأهل ادلين واملروءة، و
ىلع األغنياء والطمع يف أمواهلم واتلذلل بما يدنس 
الِعْرض وادلين وعدم الرضا بما قسم اهلل هل وغري ذلك 

 مما ال حتمد اعقبته.

** 

The noble Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, sought refuge in Allah from four things. The 

Prophet said: “O Allah, verily I seek refuge in You from 

the trial of the Fire", which means a trial that leads to 

Hell-fire, so that there would be no repetition in the 

supplication. Trial of the Fire could also mean the 

question that keepers of the Fire ask to reproach the 

inmates of Hell. This question was referred to in the 

verse in which Allah The Almighty says: {Every time a 

company is thrown into it, its keepers ask them: "Did 

there not come to you a warner?"} [Surat-ul-Mulk: 8] 

“Torment of the Fire”, means I seek refuge in You that 

I become one of the inhabitants of the Fire. These are 

the disbelievers who will be tormented in the Fire. The 

monotheists, however, will be disciplined and refined by 

the Fire, not tormented by it.  “Torment in the grave”, 

the grave is the transitory abode where one is placed 

after death. The word "grave" is particularly used 

because this is what commonly happens to people 

when they die; otherwise, any place where one’s body 

rests after death is considered one's grave. “Trial of the 

grave”, refers to the confusion one experiences in 

answering the two angels.  "From the evil trial of 

affluence", refers to arrogance, tyranny, gaining wealth 

unlawfully, spending it in disobedience, and boasting of 

wealth and fame.  “From the evil trial of poverty”, refers 

to envy towards the wealthy, coveting their wealth, and 

self-abasement by doing what brings disgrace to one's 

dignity and saps one's religion. Trial of poverty also 

includes lack of contentment with what Allah portioned 

for man and other things that could lead to an 

undesirable end.  The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, sought refuge from the trial of 

affluence because it motivates man to collect money 

from unlawful channels and withhold what is required to 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم املؤمنني اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أعوذ بك أن تكون تصفييت وتهذييب بانلار وتأدييب بها، ألن اخلطايا واذلنوب يكفرها اهلل بانلار وبغريها. فتنة انلار : •
 رش الغىن : احلرص ىلع مجع املال وحبه حىت يكسبه من غري حله، ويمنعه من اإلنفاق يف حقه •

 .دم املباالةوالفقر : أي ورش الفقر: وهو الفقر الشديد اذلي يدفع صاحبه إىل أكل احلرام وع •

 يستعيذ : االستعاذة يه االتلجاء إىل اهلل واالعتصام ِبنابه من رش لك ذي رش •

 :فوائد احلديث
 .وجوب االبتعاد عن الفنت املسببة لالبتالء بانلار .1

 . يبتىل العبد بالغىن كما يبتىل بالفقر؛ ألنهما فتنة .2

 .والكرب واحلرص ىلع مجع املال من احلرام ، وابلخل بأداء حق اهلل تعاىل فيه االبتعاد عن األسباب املهلكة املرتتبة ىلع فتنة الغىن اكبلطر .3

 .االبتعاد عن األسباب املهلكة املرتتبة ىلع فتنة الفقر ، اكتلضجر، واتلربم من مقدر، والوقوع يف املساخط واحلسد .4

ر من املعايص واخلطايا ، والزتام االستغفار واتلوبة واتلرضع إىل االستعاذة باهلل من انلار تستلزم االبتعاد عن مجيع ما يسخط اهلل تعاىل ، والفرا .5
 . اهلل

 .الغىن والفقر خري ملن أحسن استغالهلما .6

 املراجع:املصادر و

ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1395، مرص، 2رون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، طوآخ

 ه. سنن ابن1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428بريوت، 
فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد،  -ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية 

اود  لألبلاين ، ه. صحيح أيب د 1421، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1املكتبة العرصية، بريوت. السنن الكربى للنسايئ،، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، ط
، كنوز إشبيليا، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1423، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت،  1ط

املتقني رشح رياض الصاحلني ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان. نزهة 2ه. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ط1430الرياض، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (6072) الرقم املوحد:

be spent and given away. What is meant by the trial of 

poverty is the poverty in which man cannot show 

patience or religious prudence. This kind of poverty will 

cause man to behave improperly, not caring what ill-

gotten money s/he gains. 
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 :Brief Explanation :مجايلاملعىن اإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي ديث:راوي احل

 ِعْمَراَن بن احلَُصنِي ريض اهلل عنهما اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أهلمين : أهلم من اإلهلام ، وهو أن يليق اهلل يف انلفس أمرا يبعثه ىلع الفعل أو الرتك. •
 أعذين : أجرين واحفظين من رشها •

 قامة ىلع طرق احلق مع تصلب فيهرشدي : من الرشد : اهلدى واالست •

 .من رش نفيس : من رشور نفيس وأهوائها ، املؤدية إىل اهلالك يف ادلنيا ، والطرد من رمحة اهلل يف اآلخرة •

 :فوائد احلديث
 اتلحذير من رشور انلفس وطلب اهلداية واالستقدامة والسداد يف مجيع األمور .1

ِعْذيِن من رش نفِس
َ
 O Allah! Inspire me with guidance and  امهلل أهلمِن ُرْشِدي، وَأ

protect me from the evil within myself. 

 :احلديث .1570
أنَّ انليبي  -ريض اهلل عنهما- عن ِعْمَراَن بن احلَُصنيِ 

َعلََّم أبَاُه ُحَصيْنًا لَكَِمتَنْيِ  -صىل اهلل عليه وسلم-
ِعْذيِن من رش »يَْدُعو بهما: 

َ
امهلل أهلمين رُْشِدي، َوأ

 «.نفيس

** 

1570. Hadith: 

‘Imraan ibn al-Husayn, may Allah be pleased with both 

of them, reported that the Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, taught his father Husayn 

two statements to recite in his supplications: “O Allah! 

Inspire me with guidance and protect me from the evil 

within myself”. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

علم انليب صىل اهلل عليه وسلم حصينا ريض اهلل عنه 
هذا ادلاعء  مما يدل ىلع أهميته  فأمره ان يقول : "امهلل 
أهلمين رشدي" فالرشد هو كمال اهلدى والصالح ، 
فمن أعطاه اهلل تعاىل الرشد فقد وفقه للك خري وسلم 

َ من لك املعايص واملهلاكت ، لقوهل ت عاىل:}َولَِكنَّ اّللَّ
َه  يَماَن َوَزيَّنَُه يِف قُلُوبُِكْم َوَكرَّ َحبََّب إِيَلُْكُم اإْلِ
وئَلَِك ُهُم 

ُ
إِيَلُْكُم الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن أ

اِشُدوَن{ ]احلجرات:  [ وأمره انليب صىل اهلل عليه 7الرَّ
ن وسلم أن يقول يف داعئه: "وأعذين من رش نفيس"، أل

العبد إذا وفقه اهلل تعاىل للرشد فقد تمنعه نفسه أو 
ال حتبب هل عمل اخلريات، فأمره انليب صىل اهلل عليه 
وسلم بأن يستعيذ من رش انلفس حىت يتذلذ العبد 
بطاعة ربه، ويقبل ىلع اخلريات بقلب مطمنئ، 

 وبنفس منرشحة .

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, taught Husayn, may Allah be pleased with him, this 

supplication, which demonstrates its importance. He 

commanded him to say: “O Allah! Inspire me with 

guidance and protect me from the evil within myself". 

Guidance here means complete righteousness and 

sound reasoning. Whoever Allah the Almighty gives 

guidance, then He  has led him to all what is good, and 

saved him from misdeeds and destructive sins. Allah 

the Almighty says in the Quran: {But Allah has 

endeared to you the faith and has made it pleasing in 

your hearts and has made hateful to you disbelief, 

defiance and disobedience. Those are the guided.} 

[Surat-ul-Hujuraat: 7] The Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, commanded him to say in 

his supplication: "and protect me from the evil within 

myself”, because when Allah the Almighty grants a 

slave guidance, his self might prevent him from doing 

good. So, the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, ordered him to seek refuge with 

Allah from the evil of his own self so that he may find 

pleasure in the worship of Allah, and do good deeds 

with a reassured heart and a willing soul. 
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 . مال ، وقد صح اخلرب بذلك كما يف خطبة احلاجةمرشوعية االستعاذة من رشور انلفس وسيئات األع .2

 . اتلوفيق أال يكلك اهلل نلفسك طرفة عني .3

اَرٌة بِالسُّ  .4 مَّ
َ
َ إِنَّ احلرمان عكس ذلك ، فمن ولكه اهلل نلفسه أهلكته ألنها داعية للسوء وأمارة به .قال اهلل تعاىل: }إِنَّ انلَّْفَس أل وِء إِال َما رَِحَم َريبل

 [ (53) ٌر رَِّحيٌم{ ]يوسفَريبل َغُفو
وهو  تضمن هذا احلديث ادلاعء  باهلداية إىل الرشد والرشد ضد اليغ واليغ هو املعايص والرش والفساد واإلنسان إذا وفق إىل الرشد فإنه موفق .5

لفسوق والعصيان أوئلك هم اغية املؤمنني اذلين قال اهلل عنهم : }ولكن اهلل حبب إيلكم اإليمان وزينه يف قلوبكم وكره إيلكم الكفر وا
 الراشدون{ فهذا هو الرشد

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -جلوزيانلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن ا

الطبعة  -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
حممد بن عيىس ، الرتمذي،  -ه. سنن الرتمذي 1426ح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صال -ه 1430األوىل

مرص الطبعة: اثلانية،  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 
ه( أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش نلارش: املكتب 1420نارص ادلين،  األبلاين )املتوىف:  م ضعيف اجلامع الصغري وزيادته حممد 1975 - ـه 1395

 اإلساليم
   (5923) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

 َصْخر بن وََداَعة الغامدي ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بارك : داعء بزنول الربكة العظيمة الكثرية عليهم من اهلل تعاىل. والربكة يه الزيادة وانلماء •
 بعث : أرسل •

 بكورها : يعين: يف صباحها وأول نهارها •

 رسية : القطعة من اجليش •

 فأثرى : أصبح غنيًّا صاحب ثروة •

 كث ماهل : أصبح املال عنده كثريا •

 :ئد احلديثفوا
 ادلعوة إىل النشاط وترك الكسل، واألخذ بأسباب وفرة اإلنتاج، وكثة الربح يف لك املجاالت .1

 .احلرص ىلع حتصيل الربكة اليت داع بها انليب صىل اهلل عليه وسلم: يف طلب املعيشة، وطلب العلم، وطلب الغزو، وُنو ذلك .2

 بركة االستجابة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .3

 انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته، ورمحته بهم، ونصحه هلم، وداعؤه هلم باخلري والسعادة حرص .4

 الرتبية اإلسالمية ىلع اغتنام األوقات .5

 O Allah, bless the early morning hours for  امهلل بارك ألميت يف بُُكورها
my Ummah. 

 :احلديث .1571
عن  -ريض اهلل عنه-عن َصْخر بن وََداَعة الغامدي 

امهلل بارك ألميت »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
يَّة أو جيشا بَعثَهم من « يف بُُكورها واكن إذا بَعث رَسِ

ل  ل انلهار، واكن َصْخر تاجرا، واكن يبعث جِتارته أوَّ أوَّ
ثَْرى وكُث ماهُل.

َ
 انلهار، فأ

** 

1571. Hadith: 

Sakhr ibn Wadaa`ah Al-Ghaamidi, may Allah be 

pleased with him, reported that the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said: "O 

Allah, bless the early morning hours for my Ummah." 

Whenever the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, sent a detachment or an army, 

he would send them at the early morning time. Sakhr 

was a merchant, and he used to send his merchandise 

at the early morning time, so he became rich and his 

wealth grew. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه وسلم ألمته أن يبارك اهلل يدعو انليب 
تعاىل هلم يف صباحهم وأول نهارهم؛ يلتسع هذا 
الوقت ألعماهلم اليت يقومون بها، ويلكون العمل 
نفسه يف نماء وزيادة؛ سواء اكن ذلك يف طلب 
الكسب، أو طلب العلم، أو طلب انلرص ىلع العدو، 

غزاة أو أي عمل من األعمال؛ ذلا اكن يرسل اجليش لل
يف أول انلهار، وكما حصل ذلك لصخر بن وداعة 
ريض اهلل عنه اذلي صار صاحب مال كثري؛ دلاعء 

 انليب صىل اهلل عليه وسلم

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, supplicated for his Ummah by asking Allah the 

Almighty to bless their early morning hours for them, so 

that this time would be enough to get their daily work 

done and their work itself would be blessed. This 

blessing includes seeking sustenance, knowledge, 

victory over the enemy, or any other act. This is why the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

used to send his army in the early morning. Similarly, 

Sakhr ibn Wadaa`ah, may Allah be pleased with him, 

became a wealthy man because of the supplication of 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him. 
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 أن بعض األوقات أفضل من بعض .6

 املراجع:املصادر و

قني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، ه. نزهة املت1430كنوز رياض الصاحلني, بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض 1987ه 1407الطبعة: الرابعة عرش، 

ُح اجلَاِمع 1426لنرش، الرياض، الطبعة: الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن ل ه. اتلَّنويُر رَشْ
د إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل،  د إسحاق حممَّ ِغرِي، للصنعاين، حتقيق: د. حممَّ م. سنن الرتمذي، نرش:  2011 - ـه 1432الصَّ

د، نرش: احلمي عبد ادلين حميي حممد: حتقيق داود، أيب سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
: الطبعة السعودية، العربية اململكة واتلوزيع، للنرش املغين دار: نرش ادلاراين، أسد سليم حسني: حتقيق ادلاريم، سنن. بريوت –املكتبة العرصية، صيدا 

 - ـه1421الة، الطبعة: األوىل، الرس مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. م2000 - ـه1412 األوىل،
 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -م. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 2001

   (5941) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -عنها اهلل ريض–اعئشة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بعض أهله : أي أزواجه. •
 .ةابلأس : الشد •

 :فوائد احلديث
 .الشايف هو اهلل عز وجل .1

 .عيادة املريض من احلقوق بني املسلمني، ويه يف األهل أحق .2

 .استحباب املسح ىلع املريض، ويستحب بايلمىن تكريماً هلا .3

 الشايف من أسماء اهلل تعاىل اثلابتة بالسنة .4

  س اشف أنت الشايفامهلل رب انلاس، أذهب ابلأ
O Allah, Lord of mankind, remove the 

affliction, and cure; for You are the one 
who cures 

 :احلديث .1572
صىل -مرفواعً: أن انليبَّ  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

اَكَن َيُعوُد َبْعَض أْهِلِه َيْمَسُح بِيِدِه  -اهلل عليه وسلم
 رَبَّ انلَّاِس، أْذِهب ابَلأَس، اللَُّهمَّ »ايلُْمىَن، ويقول: 

ايِف اَل ِشَفاَء إِالَّ ِشفاؤَك، ِشَفاًء اَل ُيَغاِدُر  اْشِف أنَْت الشَّ
 .«َسقماً 

** 

1572. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: 

“When the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, visited some of his family members who 

were sick, he would pass his right hand over them and 

say: “O Allah, Lord of mankind, remove the affliction. 

Cure, for You are the one who cures. There is no cure 

but Yours; a cure that leaves behind no trace of 

sickness.” 

 .صحيح  :ديثدرجة احل
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن عليه السالم إذا اعد بعض أزواجه ممن مرض 
منهن فيدعو هلن بهذا ادلاعء ، ويمسح بيده ايلمىن 
أي يمسح املريض، ويقرأ عليه هذا ادلاعء امهلل رب 

يته العامة، فهو انلاس، فيتوسل إىل اهلل عز وجل بربوب
الرب سبحانه وتعاىل اخلالق املالك املدبر جلميع 
األمور، أذهب ابلأس وهو املرض اذلي حل بهذا 
املريض.،والشفاء إزالة املرض وبرء املريض، الشايف 
من أسماء اهلل عز وجل؛ ألنه اذلي يشيف املرض، ال 
شفاء إال شفاؤك" أي ال شفاء إال شفاء اهلل، فشفاء 

فاء غريه، وشفاء املخلوقني ليس إال سبباً، اهلل ال ش
والشايف هو اهلل،وسأل اهلل أن يكون شفاء اكماًل ال 

 يبيق سقماً أي ال يبيق مرضاً،

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, used to visit his wives when they were ill and he 

would supplicate for them with this supplication, 

passing his right hand over them and reading this 

supplication: “O Allah, Lord of mankind,” imploring Allah 

by His Universal Lordship, for He is the Lord, the 

Creator, the Owner, and the Regulator of all affairs. 

“Remove the affliction,” meaning the sickness that had 

affected the person. “Cure” means remove the sickness 

and heal the sick. Ash-Shaafi (The Curer or the Healer) 

is one of Allah's beautiful names, because He is the 

One who cures the sick. “No one can cure except You,” 

meaning: there is no cure except Allah's cure. Recovery 

at the hands of human beings is only a means, but the 

One who actually cures is Allah. The Prophet used to 

ask Allah to cure the sick person completely leaving no 

trace of the illness. 
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 املراجع:املصادر و

ه. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار الوطن للنرش، 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل, 
ه . نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني 1430ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل,  1426الرياض, الطبعة: 

ه. صحيح ابلخاري , ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق,عناية حممد زهري انلارص، دار 1407الطبعة الرابعة عرشة, ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, 
ديلل الفاحلني لطرق رياض  -ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. 1422طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .ه1425الطبعة الرابعة-بريوت-دار املعرفة-شافيع، حتقيق خليل مأمون شيحاالصاحلني؛ ملحمد بن عالن ال
   (5542) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، واملصنف ذكره باملعىن.«املستبان ما قاال فعىل ابلادئ، ما لم يعتد املظلوم»رواه مسلم. ملحوظة: لفظ مسلم:  راوي احلديث:

 -هلل عنهريض ا-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ان يَُسبُّ لكٌّ منهما اآلخر •  الُمتََسابَّان : الذلَّ
ب •  .ما قاال : إي: إثم ما قاال من السَّ

ب •  .ابَلاِدي : اذلي بدأ بالسَّ

 .َيْعتَِدي الَمْظلُوم : يتجاوز حدَّ االنتصار •

 :فوائد احلديث
 . أن ِسبَاب الُمسلم َحرام .1

 جواز انتصار الَمْسبُوب نلفسه، لكن الصرب والعفو أفضل، قال تعاىل: ) وملن صرب وغفر فإن ذلك من عزم األمور ( .2

 .إذا انترص الَمْسبُوب نلفسه استوىف ظالمته، وبرئ من حقه، وإذا زاد بيق عليه إثم الزيادة .3

 .إذا زاد املظلوم يف االعتداء حلقه اإلثم .4

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق  -ح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة. صحي -
. ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

فيض القدير رشح  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
 -الكربى.  اجلامع الصغري، لزين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي، املكتبة اتلجارية

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد  -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني
حممد بن صالح رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ  -بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة. 

 .ه1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
   (8878) الرقم املوحد:

الُمتََسابَّاِن ما قاال َفَعىل ابلَادِي منهما حىت 
  َيْعَتِدي الَمْظلُوم

When two people insult each other, the one 
who started will be the sinner until the 

oppressed exceeds the limits (in retorting). 

 :احلديث .1573
صىل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
الُمتََسابَّاِن ما قاال َفَعىل ابَلاِدي »قال:  -اهلل عليه وسلم

 «.منهما حىت َيْعَتِدي الَمْظلُوم

** 

1573. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "When two people insult 

each other, the one who started will be the sinner until 

the oppressed exceeds the limits (in retorting)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

لك ما َصدر من الُمتََسابَّني فإن إثم ذلك ىلع ابلادئ 
منهما؛ ألنه هو املعتدي بفعله، أما اآلخر فال يشء 
عليه؛ ألنه مأذون هل بالرَّد ىلع من ظلمه، فإن اعتدى 
املظلوم ىلع الظالم وذلك بأن جاوز احلَدَّ املأذون هل 

 إثم املظلوم أكث من إثم ابلادئ.فيه صار 

** 

If two people engaged in insulting each other, then the 

sin for that is borne by the one who initiated the insults, 

because he is the one who initially transgressed, and 

the other is not sinful because he has the right to 

answer back and ward off the transgression against 

him. However, if the wronged transgresses against the 

wrongdoer, by exceeding the permissible limit in 

answering back, then his sin will be more than the sin 

of the one who started. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

املدينة حرم ما بني عري إىل ثور، فمن أحدث 
فيها حدثا، أو آوى حمدثا؛ فعليه لعنة اهلل 

واملالئكة وانلاس أمجعني، ال يقبل اهلل منه يوم 
 القيامة رصفًا وال عداًل 

 

Madinah is a sanctuary from `Ayr to Thawr 
(mountains). Whoever innovates 

something new (in religion) or shelters an 
innovator in it will incur the curse of Allah, 

the angels, and all the people, and Allah 
will accept from him neither an obligatory 
nor a supererogatory prayer on the Day of 

Resurrection. 

 :احلديث .1574
ريض -عن يزيد بن رشيك بن طارق، قال: رأيت عليا 

ىلع املنرب َيطب، فسمعته يقول: ال واهلل ما  -اهلل عنه
عندنا من كتاب نقرؤه: إال كتاب اهلل، وما يف هذه 
ْسنَاُن اإلبل، وأشياء 

َ
ِحيَفِة، فنرشها؛ فإذا فيها:  أ الصَّ

صىل اهلل عليه -قال رسول اهلل من اجِلَراَحاِت. وفيها: 
املدينة َحَرٌم ما بني َعرْيٍ إىل ثَْوٍر، فمن أحدث »: -وسلم

فيها َحَدثًا، أو آوى حُمِْدثًا؛ فعليه لعنة اهلل واملالئكة 
فًا  وانلاس أمجعني، ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رَصْ
ْدنَاُهم، 

َ
ُة املسلمني واحدة، يسىع بها أ وال َعْداًل.  ِذمَّ

ْخَفَر مسلما، فعليه لعنة اهلل واملالئكة 
َ
فمن أ

فًا  وانلاس أمجعني، ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رَصْ
وال َعْداًل.  ومن ادَع إىل غري أبيه، أو انتىم إىل غري 
موايله، فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني؛ 

فًا وال َعْداًل   «.ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رَصْ

** 

1574. Hadith: 

Yazeed ibn Shareek ibn Taariq reported: “I saw `Ali, 

may Allah be pleased with him, delivering a speech 

from the pulpit, and I heard him say: ‘By Allah! We have 

no book to read except the Book of Allah and what is 

written in this scroll.’ He unrolled the scroll, and it 

showed a list of the types of camels to be given as 

blood-money and contained other legal matters relating 

to the killing of game in the sanctuary of Makkah and 

the expiation for it. In it was also written: ‘The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: “Madinah is a sanctuary from `Ayr to 

Thawr (mountains). Whoever innovates something new 

(in religion) or shelters an innovator in it will incur the 

curse of Allah, the angels, and all the people, and Allah 

will accept from him neither an obligatory nor a 

supererogatory prayer on the Day of Resurrection. A 

pledge of protection granted by any Muslim, even of the 

lowest status is the same and should be honored by all 

Muslims. Whoever betrays a Muslim in this respect will 

incur the curse of Allah, the angels, and all the people, 

and Allah will accept from him neither an obligatory nor 

a supererogatory prayer on the Day of Resurrection. 

Whoever attributes his fatherhood to someone other 

than his (real) father or takes as his master someone 

other than his (real) master will incur the curse of Allah, 

the angels, and all the people, and Allah will accept 

from him neither an obligatory nor a supererogatory 

prayer on the Day of Resurrection”’”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

وهو َيطب ىلع املنرب: واهلل  -ريض اهلل عنه-قال يلع 
 -عز وجل-ليس عندنا كتاب نقرؤه غري كتاب اهلل 

إال هذا الكتاب، فبسطه فإذا فيها دية أسنان اإلبل، 
ومسائل اجلراحات وأحاكمها، وفيها أخرب رسول اهلل 

أن املدينة حرام كمكة، ما  -صىل اهلل عليه وسلم-
بني جبل عري إىل جبل ثور، فمن ابتدع فيها بدعة يف 

** 

While delivering a speech from the pulpit, `Ali, may 

Allah be pleased with him, said: “By Allah! We have no 

book to read except the Book of Allah and what is 

written in this scroll.” As he unrolled it, it showed a list 

of the types of camels to be given as blood-money and 

it contained other legal matters relating to the killing of 

game in the sanctuary of Makkah and the expiation for 

it. It also included the Prophet's statement declaring 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -عنه ريض اهلل-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 عري : جبل صغري قرب املدينة. •
 .ثور : جبل صغري وراء جبل أحد •

 .أحدث فيها حدثاً : ابتدع فيها بدعة أو فعل فيها جريمة أو فتنة للناس •

 .انتىم إىل غري موايله : ادَع أنه عتيق غري من أعتقوه •

 .تهمذمة املسلمني : عهدهم وأمان •

 .أخفر مسلًما : نقض عهده •

 .رصف : الرصف اتلوبة، وقيل احليلة •

 .عدل : العدل الفداء •

 :فوائد احلديث
ذمة املسلمني سواء صدرت من واحد منهم أو أكث رشيف أو وضيع، فإذا أمن أحد من املسلمني اكفراً وأعطاه ذمة لم يكن ألحد نقضه؛ ألن  .1

 .املسلمني كنفس واحدة

ادلين أو تسبب إلِحداث أذى املسلمني من جرم أو 
ظالمة، أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من 
الرمحة، وسؤال املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل 

 منه يوم القيامة فريضة وال ، وال يقبل اهلل-تعاىل-
نافلة وال توبة وال فداء. وأن أمان املسلم للاكفر 
صحيح برشوطه املعروفة، فإذا وجدت حرم اتلعرض 
نه  هل، فمن نقض أمان مسلم وتعرض للاكفر اذلي أمَّ
فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة وسؤال املالئكة 

قبل اهلل ، وال ي-تعاىل-وانلاس أمجعني ذلك من اهلل 
منه يوم القيامة فريضة وال نافلة وال توبة وال فداء. 
ومن انتسب إىل غري أبيه أو انتىم معتق إىل غري 
موايله فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة وسؤال 
املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل تعاىل، وال 
يقبل اهلل منه يوم القيامة فريضة وال نافلة وال توبة 

اء؛ ملا فيه من كفر انلعمة، وتضييع حقوق وال فد
اإِلرث والوالء والعقل وغري ذلك، مع ما فيه من 

 القطيعة والعقوق.

Madinah as inviolable as Makkah, from Mount `Ayr to 

Mount Thawr. Whoever introduces a religious 

innovation in it, causes any harm to Muslims, or 

shelters an innovator will incur the curse of Allah, which 

means deprivation of His mercy, and the angels and all 

people will ask Allah to expel him from His mercy. Then, 

on the Day of Judgment, Allah, the Almighty, will not 

accept any prayer (obligatory or supererogatory), 

repentance, or ransom from him.  Moreover, the 

protection given by any Muslim to a non-Muslim is valid, 

as long as it conforms to the relevant conditions. Once 

in place, it is prohibited to violate it. If anyone does so, 

he will be subject to the curse of Allah, which means he 

will be deprived of His mercy, and the angels and all 

people will ask the Almighty Lord to expel him from His 

mercy. Then, on the Day of Judgment, Allah the 

Almighty will not accept any prayer, obligatory or 

supererogatory, repentance, or ransom from him.   If 

someone attributes himself to someone other than his 

real father or if a freed slave attributes himself to 

someone other than his master, he will incur the curse 

of Allah, the Almighty, which means deprivation of His 

mercy, and the angels and all people will ask Allah to 

expel him from His mercy. Then, on the Day of 

Judgment, Allah, the Almighty, will not accept any 

prayer (obligatory or supererogatory), repentance, or 

ransom from him. This is because these actions involve 

ingratitude and cause a loss of the rights to inheritance, 

allegiance, blood-money, and so on, and sever the ties 

of kinship. 
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 .وإخفار ذمة املسلمحتريم نقض العهد  .2

 .من نسب إىل غري من هو هل اكن اكدليع اذلي تربأ عمن هو منه، وأحلق نفسه بغريه؛ فيستحق به ادلاعء عليه بالطرد واإلبعاد عن الرمحة .3

يعلف رجل بعريه،  املدينة حرم ما بني حرتيها ومحاها لكه؛ ال َيتيل خالها، وال ينفر صيدها، وال تلتقط لقطتها، وال يقطع منها شجرة إال أن .4
 .وال حيمل فيها سالح لقتال

 .حتريم إيواء أهل اجلرائم وأهل ابلدع وتوقريهم؛ ألن ذلك ثلم يف ادلين وتعظيم للفاسقني .5

م املعصية فيها .6  .بيان رشف املدينة وفضلها وذللك عظي

 .جواز لعن أصحاب الكبائر من غري تعيني شخص .7

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص أبو عبد -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح املتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -

 بهجة 1407عرش الرابعة:ط الرسالة، مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن، مصطىف /د يلفتأ الصاحلني،
أيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس ت الصاحلني، رياض رشح انلاظرين

 .زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريبهادي، ط: و
   (6381) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ة، ِخَياُرُهم  انلَّاُس َمَعاِدن َكَمَعاِدن اذلََّهب َوالِفضَّ
يِف اجَلاهِلِيَّة ِخَياُرُهم يِف اإِلْسالَم إَِذا َفُقُهوا، 

ْرَواُح ُجُنوٌد جُمَنََّدة، َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها ائَتلََف، و
َ
األ

 َوَما َتَناَكَر ِمْنَها اْخَتلََف 

 

People are precious metals, like the metals 
gold and silver. The best of them in the pre-

Islamic period are the best of them in 
Islam, if they understand. Souls are 

conscripted soldiers, whichever of them 
come together, they unite and whichever of 

them disregard each other, they diverge. 

 :احلديث .1575
عن  -ريض اهلل عنه-احلديث األول: عن أيب هريرة 

انلَّاُس »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ة، ِخيَارُُهم يِف اجلَاِهِليَّة َمَعاِدن َكَمَعاِدن ا َهب َوالِفضَّ ذلَّ

ْرَواُح ُجنُوٌد جُمَنََّدة، 
َ
ِخيَارُُهم يِف اإلِْساَلم إَِذا َفُقُهوا، واأل

«.  َفَما َتَعارََف ِمنَْها ائتَلََف، َوَما َتنَاَكَر ِمنَْها اْختَلََف 
ُدون انلَّاَس َمَعاِدن: ِخيَارُُهم يِف »احلديث اثلاين:  جَتِ

ُدون ِخيَار اجلَ  اِهليَّة ِخيَارُُهم يِف اإلِْساَلم ِإَذا فَِقُهوا، َوجَتِ
ُدون رَشَّ  ُهم َكَراِهيَة هَل، َوجَتِ َشدُّ

َ
ن أ

ْ
أ انلَّاس يِف َهَذا الشَّ

يِت َهُؤالَء بِوَجه، وََهُؤالَء 
ْ
ي يَأ ِ انلَّاس َذا الوَْجَهني، اذلَّ

 «.بِوَْجه

** 

1575. Hadith: 

Hadith One: Abu Hurayrah, may Allah be pleased with 

him, reported: “The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: ‘People are 

precious metals, like the metals gold and silver. The 

best of them in the pre-Islamic period are the best of 

them in Islam, if they understand. Souls are conscripted 

soldiers, whichever of them come together, they unite 

and whichever of them disregard each other, they 

diverge.’'' Hadith Two: ''You find people like metal; the 

best of them in the pre-Islamic era are the best of them 

in Islam, if they understand. And you find the best of 

people in this matter are those who detest it most. And 

you find the most evil of people are the two-faced; the 

ones who come to these with one face and to those with 

another''. 

 روايتيه.صحيح ب  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic with its two versions. Hadith Grade: 

للناس  -صىل اهلل عليه وسلم-تشبيه رسول اهلل 
باملعادن فيه اإلشارة إىل عدة دالالت منها: اختالف 
طباع انلاس وصفاتهم اخلُلقية وانلفسية، وُيفهم هذا 

ادن، ومنها اإلشارة إىل تفاوت انلاس من تفاوت املع
يف تقبلهم لإلصالح، فمنهم السهل، ومنهم من حيتاج 
إىل صرب، ومنهم من ال يقبل كما هو حال املعادن، 
والتشبيه باملعادن فيه اإلشارة أيًضا إىل تفاوت انلاس 
ِته، وُيفهم ذلك من تفاوت  يف كرم األصل وِخسَّ

اكذلهب والفضة،  املعادن يف نفاستها، فمنها الغايل
ومنها الرخيص اكحلديد والقصدير، والتشبيه 
باملعادن فيه اإلشارة إىل قوة اتلحمل اكملعادن، 
فمعادن العرب يعين أصوهلم وأنسابهم. وقوهل: 
"خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا" 
يعين أنَّ أكرم انلَّاس من حيث النَيَسب واملعادن 

يار يف اجلاهلية، لكن برشط أن واألصول، هم اخل

** 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, likened people to metal, thereby 

indicating many things. He implied that people are 

different in character, morals, and mental qualities. This 

is understood from his reference to the differences 

between metals. He also indicates that people are 

different in accepting reform. Some of them are easy, 

some need patience, and some are impervious to it. 

Furthermore, the reference to metal shows that people 

are different in respect to being noble and ignoble, just 

as metals differ in quality. Some are expensive like gold 

and silver; others are cheap like iron and tin. Likewise, 

the reference to metal indicates endurance. The metals 

of the Arabs are their origin and lineage. The Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, says: 

“The best of them in the pre-Islamic period are the best 

of them in Islam, if they understand.'' This means that 

the noblest of people, in terms of their origin, lineage, 

and essence were the best in the pre-Islamic period, as 

long as they understood. For example, the Banu 

Hashim were the best of the Quraysh before Islam, as 

far as their origins and lineage were concerned, and 
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يفقهوا، فمثال بنو هاشم خيار قريش يف اجلاهلية  من 
حيث النسب واألصل، بنص احلديث الصحيح، 
وكذلك يف اإلسالم لكن برشط أن يفقهوا يف دين 
اهلل، وأن يتعلموا من دين اهلل، فان لم يكونوا فقهاء 

يسو فإنَّهم ل -وإن اكنوا من خيار العرب معدنا-فانهم 
أكرم اخللق عند اهلل، وليسوا خيار اخللق. فيف هذا 
ديلل ىلع أنَّ اإلنسان يرَْشُف بنسبه، لكن برشط أن 
يكون دليه فقه يف دينه، وال شك أنَّ النسب هل أثر، 
وهلذا اكن بنو هاشم أطيب انلاس وأرشفهم نسبا، 

اذلي  -صىل اهلل عليه وسلم-ومن ثم اكن رسول اهلل 
اهلل أعلم حيث جيعل رساتله( هو أرشف اخللق )

( ، فلوال أنَّ هذا ابلطن من بين 124)األنعام: من اآلية
صىل اهلل عليه -آدم أرشف ابلطون، ما اكن فيه انليب 

إالَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-، فال يُبَعث الرسول -وسلم
يف أرشِف ابُلُطون وأىلع األنساب. وهذه اجلملة من 

واحلديث األول ُخِتم  احلديث اشرتك فيها احلديثان.
ْرَواُح ُجنُودٌ جُمَنََّدة، -صىل اهلل عليه وسلم-بقوهل 

َ
: "واأل

َفَما َتَعارََف ِمنَْها ائتَلََف، َوَما َتنَاَكَر ِمنَْها اْختَلََف" 
فيحتمل أن يكون يف هذا اإلشارة إىل معىن التشالك 
نُّ إىل شلكه والرشير إىل  ، فاخلرَيل حَيِ يف اخلري والرشي

ظريه، فتعارف األرواح حبسب ابلاعث اليت ُجِبلَت ن
عليها من خري أو رش، فإذا اتفقت تعارفت وإن 
اختلفت تناكرت، وحيتمل أن يراد اإلخبار عن بدء 
اخللق يف حال الغيب ىلع ما جاء: إنَّ األرواح ُخِلَقت 
ا َحلَّت  قبل األجسام فاكنت تلتيق وتلتئم، فلمَّ

ول، فصار تعارفها باألجسام تعارفت باألمر األ
وتناُكُرها ىلع ما سَبق من العهد املتقدم، فتِميل 
األخيار إىل األخيار واألرشار إىل األرشار.  وقال ابن 
عبد السالم: املراد باتلعارف واتلناكر اتلقارب يف 
الصفات واتلفاوت فيها؛ ألنَّ الشخص إذا َخالََفتَْك 

ِعرفان، فهذا صفاته أنَكرته، واملجهول يُنَكر ِلَعدم ال
من جماز التشبيه، شبَّه املنكر باملجهول واملالئم 

صىل اهلل عليه -باملعلوم. واحلديث اثلاين ُخِتم بقوهل 
ُهم -وسلم َشدُّ

َ
ن أ

ْ
أ ُدون ِخيَار انلَّاس يِف َهَذا الشَّ : "َوجَتِ

يِت 
ْ
ي يَأ ِ ُدون رَشَّ انلَّاس َذا الوَْجَهني، اذلَّ َكَراِهيَة هَل، َوجَتِ

this is stated in an authentic Hadith. The same Banu 

Hashim were the best in Islam if they learned and 

understood the religion of Allah. If they did not do so, 

even though they had the best Arabic backgrounds, 

they were not the noblest in the sight of Allah nor were 

they the best of humans.  This is proof that a person's 

lineage is a source of honor for him, as long as he 

understands the religion. There is no doubt that lineage 

has an effective role here; therefore, the Banu Hashim 

were the best and the noblest of people. Consequently, 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, was the noblest of all human 

beings: {Allah is most knowing of where [i.e., with 

whom] He places His message.} [Surat-ul-An`aam: 

124] If this tribe had not been the noblest of all humans, 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, would not have been sent from them.  The first 

Hadith concludes with the Prophet's saying: “Souls are 

conscripted soldiers, whichever of them come together, 

they unite and whichever of them disregard each other, 

they diverge.'' This could be referring to the concept of 

uniting in good and evil, as a good person inclines to 

his like and an evil person inclines to his equivalent. 

Therefore, souls unite in response to their innate 

motives, good or evil. If they unite, they recognize each 

other, if they diverge, they overlook each other. This 

could also be a reference to the beginning of creation 

in the Unseen world. It is reported that the souls were 

created before the bodies, so they would meet and 

unite. When the souls reside in their bodies, they 

recognize each other because of their primordial 

uniting. So their uniting and divergence is attuned to 

this primeval correspondence and, as such, the good 

ones incline to the good ones and the evil ones to the 

evil ones.  Ibn `Abd-us-Salaam says: ''The recognition 

and denial here mean uniting and diverging on 

attributes. For if a person has different attributes to you, 

you disavow him. In regard to the unknown, one denies 

it, due to lack of knowledge. So the simile is used 

metaphorically to indicate the unknown as deniable and 

the concordant as recognized.'' The second Hadith 

concludes with the Prophet's saying: “And you find the 

best of people in this matter are those who detest it 

most. And you find the most evil of people are the two-

faced; the ones who come to these with one face and 

to those with another.''  Here, the best people in dealing 

with rulings are those who are not eager for leadership. 

Therefore, if they are in a position of authority, they will 

be guided, as opposed to those who long for it. Finally, 

the most evil of people are those who are two-faced. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(   ثانيا: صاحبا الصحيح خرَّجا احلديث 2638، ح4/2031احلديث األول: متفق عليه:  أوال: احلديث برمته ولفظه أخرجه مسلم: )ج راوي احلديث:
د، ىلع انلحو اتلايل: "من قوهل: انلاس معادن.....إىل: إذا فقهو أ، حيث لم حيمله سياق متحل ، 4/147( )ج3353، ح4/140ا"أخرجه:  ابلخاري: )ججمزَّ

(. وأما يف قوهل: " 6/76،4689(. ومسلم)ج4689، ح6/76()ج3587، ح4/196()ج3383، ح4/149()ج3374، ح4/147()ج3353، ح4/140()ج3374ح
ْرَواُح ُجنُوٌد جُمَنََّدة .....إىل آخر احلديث" فأخرجه ابلخاري من حديث اعئشة: )ج

َ
(. احلديث اثلاين: متفق عليه: أخرجه ابلخاري: 3336، ح4/133واأل
 [(199]2526، ح4/1958( مسلم: )ج3495، ح4/278()ج3494-3493، ح4/178)ج

 -ريض اهلل عنه-أبوهريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
حيصل وأن يكون خسيسا، وكذلك انلاس يظهر من بعضهم ما يف َمَعاِدن : مجع معدن، وهو اليشء املستقر يف األرض، وكما يكون نفيسا،  •

 أصله من خسة ورشف.
 .ِخيَارُُهم يِف اجلَاِهِليَّة : أرشافهم فيها. واجلاهلية: ما قبل اإلسالم، سموا بذلك لكثة جهاالتهم •

 .َفُقُهوا : صار الفقه هلم سجية. وجيوز كرس القاف، ويكون املعىن: علموا األحاكم الرشعية •

 .نُوٌد جُمَنََّدة : مجوع جمتمعة وأنواع خمتلفةجُ  •

نُّ إىل شلك • ير إىل نظريهَفَما َتَعارََف ِمنَْها ائتَلَف : قال اخلطايب: حيتمل أن يكون إشارة إىل معىن التشالك يف اخلري والرش، فاخلرَيل حَيِ  .ه، والرشل

ُدون انلَّاَس َمَعاِدن : أي ذوي أصول ينتسبون إيلها ويتفاخ •  .رون بهاجَتِ

ن : أي يف اإلمارة واخلالفة •
ْ
أ  .يِف َهَذا الشَّ

 :فوائد احلديث
 .مناقب اجلاهلية ال يعتد بها إال إذا أسلم أصحابها وتفقهوا يف ادلين وعملوا الصاحلات .1

 .تتعارف األرواح حبسب الطباع اليت ُجِبلت عليها من خري أو رش، فإذا اتفقت تعارفت، وإن اختلفت تناكرت .2

احلديث أن اإلنسان إذا وجد من نفسه نفرة عن ذي فضل وصالح، فينبيغ أن يبحث عن املقتيض ذللك ليسىع يف إزاتله فيتخلص  يستفاد من .3
 .من الوصف املذموم وكذا عكسه

فرين تتعارف األرواح حبسب الطباع اليت ُجِبلَت عليها، ولكن ينبيغ تهذيب انلفس تلحب وتألف املؤمنني الصاحلني، وتنفر وتفر من الاك .4
 .واملرشكني واملبتدعني

 .العلم والرشف هو اذلي يصقل معدن انلاس ال الرشف واملال .5

ء بِوَجه، وََهُؤالَء بِوَْجه". فيف قوهل: )وجتدون خيار َهُؤالَ 
انلاس يف هذا الشأن( أي: يف اخلالفة واإِلمارة، أي: 
خري انلاس يف تعايط األحاكم، من لم يكن حريًصا 
د ووفق، خبالف احلريص  ىلع اإِلمارة، فإذا ويل ُسدَّ
عليها. وأما رشُّ انلَّاس فهو ذو الوجهني: هو اذلي يأيت 

ء بوجه وهؤالء بوجه، كما يفعل املنافقون: )َوإَِذا هؤال
يَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوِإَذا َخلَْوا إىَِل َشيَاِطيِنِهْم  ِ لَُقوا اذلَّ
َما َُنُْن ُمْستَْهِزئُوَن(، وهذا يوجد يف  قَالُوا إِنَّا َمَعُكْم إِنَّ
كثري من انلاس والعياذ باهلل وهو شعبة من انلفاق، 

إيلك يتَملَّق وُيثيِن عليك وربما يغلو يف  جتده يأيت
ك  ذلك اثلناء، ولكنَّه إذا اكن من ورائك َعَقَرك وذمَّ
وشتََمك وذَكر فيك ما ليس فيك، فهذا والعياذ باهلل، 

صىل اهلل عليه -وهذا من كبائر اذلنوب؛ ألنَّ انليب 
 وَصف فاعله بأنَّه رشُّ انلاس. -وسلم

They approach some people with one face and others 

with another, as the hypocrites do: {And when they 

meet those who believe, they say, "We have believed"; 

but when they are alone with one another, they say, "Do 

you talk to them about what Allah has revealed to you 

so they can argue with you about it before your Lord?" 

Then will you not reason?} [Surat-ul-Baqarah: 67] 

Unfortunately, this is a rampant attitude; it is a type of 

hypocrisy. A two-faced person would flatter you with 

praise and might even exaggerate, but behind your 

back he insults, defames, and slanders you. This is a 

major sin that is typical of the most evil of people. 
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 .بيان تقسيم انلاس إىل مراتب من حيث حسبهم .6

 .أىلع مراتب الرشف اإلساليم الفقه يف ادلين .7

 .كراهية تويل اإلمارة .8

 .حتريم املداهنة واملخادعة، وهو اذلي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء بوجه .9

 املراجع:در واملصا

   (6367) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم بزيادة: بكريس حسبت قوائمه حديداً  راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أبو رفاعة تميم بن أسيد  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َيطب : خطبة اجلمعة. •
 .يسأل عن دينه : عما يلزمه من أحاكم دينه •

 :يثفوائد احلد
 .هلم جناحه وخفض عليهم شفقته وكمال باملسلمني، ورفقه -وسلم عليه اهلل صىل–كمال تواضعه  .1

 .دينهم أمور انلاس تعليم ىلع -وسلم عليه اهلل صىل–حرص انليب  .2

 .من جهل شيئاً من أمر دينه ينبيغ عليه سؤال أهل العلم .3

 .جواز قطع اخلطبة إذا اكن ادلايع أوىل من االستمرار .4

 .ة إىل املستفيت، وتقديم أهم األمور فأهمهااملبادر .5

 .جواز إعطاء ادلروس وإلقاء املحارضات وتعليم انلاس ىلع كريس .6

 .من قطع خطبته أتمها إذا اعد إيلها، وال يعيدها من أوهلا .7

انتهيت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو 
  َيطب

I came to the Messenger of Allah, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 

while he was giving a sermon 

 :احلديث .1576
َسيٍد 

ُ
اَل: قَ  -ريض اهلل عنه-عن أيب ِرَفاَعَة تَِميم بن أ

وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-انتهيُت إىل رسوِل اهلِل 
ََيطُب، َفُقلُت: يَا رسوَل اهلِل، رَُجٌل َغريٌب جاَء يَسأُل 

قْبَل يلعَّ رسوُل اهلِل 
َ
-عن ِديِنِه ال يَدرِي َما ِدينُُه؟، فَأ

،  -صىل اهلل عليه وسلم وتََرَك ُخطبتَُه حىت انتَىه إيلَّ
، َفقَ  يِتَ بُكريِسي

ُ
ا َعلََّمُه فأ َعَد عليه، وَجَعَل ُيَعللُميِن ممي

َتمَّ آِخَرَها
َ
 .اهلُل، ثم أىت ُخطبتَُه فَأ

** 

1576. Hadith: 

Abu Rifaa`ah Tameem ibn Usayd, may Allah be 

pleased with him, reported: "I came to the Messenger 

of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

while he was giving a sermon, and I said: 'O Messenger 

of Allah, a stranger (meaning himself) has come to 

inquire about his religion. He is quite ignorant about his 

religion.' So the Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, interrupted his sermon and 

came to me. A chair was brought for him and he sat on 

it and started teaching me of what Allah has taught him. 

Then he resumed his sermon and completed it." 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من تواضع الرسول عليه الصالة والسالم أنه جاءه 
رجل وهو َيطب انلاس، فقال: رجل غريب جاء 

 عليه اهلل صىل–يسأل عن دينه فأقبل إيله انليب 
 إيله يجء ثم إيله، انتىه حىت خطبته وقطع -وسلم

ألن هذا الرجل  الرجل، هذا يعلم فجعل بكريس،
ن يعلم دينه حىت يعمل جاء مشفقاً حمباً للعلم، يريد أ

به فأقبل إيله انليب عليه الصالة والسالم وقطع 
 اخلطبة وعلمه، ثم بعد ذلك أكمل خطبته.

** 

An aspect of the humility of the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, is shown when a 

man came to him while he was delivering a sermon and 

told him that he was a stranger who wished to learn 

about the religion. The Prophet gave him attention; he 

stopped his sermon and walked toward him. Then he 

was brought a chair to sit on, and he started teaching 

the man, because this man came with a desire to learn 

his religion in order to act upon it. After teaching him, 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, continued his sermon. 
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 املراجع:املصادر و

من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني 
الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، 1407عة األوىل، القاهرة، الطب-ه. رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث1426
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة
   (5656) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه أما رواية أن التسبيح أربع وثالثون فراوها ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ل يف فراشه ، وانزوى فيهإذا أويتما إىل فراشكما : من أوى أي سكن ونزل ، واملعىن هنا دخ •
 أخذتما مضاجعكما : أي: إذا أردتما انلوم يف الفراش أو ماكن انلوم والرقود •

َويُْتَما إىَِل فَِراِشُكَما 
َ
َخْذُتَما  -إَِذا أ

َ
ْو إَِذا أ

َ
أ

ا ثاَلَثًا َوثاَلثنَِي، وََسبَِّحا ثاَلثًا  -َمَضاِجَعُكَما  فََكْبِّ
 َوثاَلثنَِي، وامْحِدا ثاَلثًا َوثاَلثنِيَ 

 
When you (both) go to your bed, say 
"Allahu Akbar" thirty-three times, 

"Subhaan Allah" thirty-three times, and 
"Al-hamdu lillah" thirty-three times 

 :احلديث .1577
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

َويْتَُما »قال هل ولفاطمة:  -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
إَذا أ

َخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما  -إىَِل فَِراِشُكَما 
َ
ْو ِإَذا أ

َ
ا  -أ َفَكربل

دا ثاَلثًا  ثاََلثًا َوثاَلثنَِي، وََسبلَحا ثاَلثًا َوثاَلثنَِي، وامْحِ
ويف روايٍة: التَّْسبيُح أْربًعا وثالثنَي، ويف « َوثاَلثنِيَ 

 .روايٍة: اتلَّْكِبرُي أْربًعا َوثاََلثنيَ 

** 

1577. Hadith: 

`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 to him and 

Faatimah: "When you (both) go to your bed, say "Allahu 

Akbar" (Allah is the Greatest) thirty-three times, 

"Subhaan Allah" (glory be to Allah) thirty-three times, 

and "Al-hamdu lillah" (praise be to Allah) thirty-three 

times." According to  another narration, he, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "Say “Subhaan 

Allah” thirty-four times."  Another narration reads: "Say 

“Allahu Akbar” thirty-four times.” 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اشتكت فاطمة إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم ما جتده 
من الرَح )أداة لطحن احلب( وطلبت من أبيها 
خادما فقال صىل اهلل عليه وسلم: " أال أدلكما ىلع ما 

ا اذلكر:  أنهما هو خري من اخلادم؟" ثم أرشدهما إىل هذ
إذا أويا إىل فراشهما وأخذا مضجعيهما: يسبحان 
ثالثة وثالثني، وحيمدان ثالثة وثالثني، ويكربان 
أربعة وثالثني. ثم قال عليه الصالة والسالم: فهذا 
خري لكما من اخلادم؛ وىلع هذا: فيسن لإلنسان إذا 
أخذ مضجعه يلنام أن يسبح ثالثة وثالثني، وحيمد 

ثني، ويكرب أربعة وثالثني فهذه مائة مرة، ثالثة وثال
فإن هذا مما يعني اإلنسان يف قضاء حاجاته كما أنه 

 أيضا إذا نام فإنه ينام ىلع ذكر اهلل عز وجل.

** 

Faatimah, may Allah be pleased with her, complained 

to the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, of the pain she suffered from using the 

millstone, and requested from her father a servant. 

Thereupon, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said to her: "Shall I not tell you 

of something that is better than a servant?" Then he, 

may Allah's peace and blessings be upon him, taught 

them this Dhikr that is to be said when getting ready to 

go to bed: "Subhaan Allah" thirty-three times, "Al-

hamdu-lillah" thirty-three times, and "Allahu Akbar" 

thirty-four times.  Then the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "This is better for you 

than a servant." Based upon that, it is desirable for a 

person when he goes to bed to say "Subhaan Allah" 

thirty-three times, "Al-hamdu-lillah" thirty-three times, 

and "Allahu Akbar" thirty-four times; this is a set of one 

hundred times. This Dhikr helps one fulfill his duties and 

one sleeps, thus, after remembering Allah, the Mighty 

and the Magnificent. 
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 مضاجعكما : مجع مضجع ، وهو ماكن االضطجاع والرقود •

 احلمد هلل : احلمد وصف املحمود بالكمال، مع املحبة واتلعظيم •

 :فوائد احلديث
 .لم يرتك يلع ريض اهلل عنه هذه الوصية انلبوية، املتضمنة هلذا اذلكر املبارك حىت يللة صفني يستحب املداومة ىلع هذا اذلكر املبارك، حيث .1

شكت اتلعب من العمل فأحاهلا الرسول صىل اهلل عليه وسلم ىلع ذلك ،  -ريض اهلل عنها-من واظب ىلع هذا اذلكر لم يصبه إعياء ، ألن فاطمة .2
 . وأخربها أنه خري هلا من خادم

اء بهذا احلديث ىلع وجوب خدمة املرأة لزوجها ، فإن فاطمة جاءت تشكو ما تلَق من الرَح مما تطحنه ، فدهلا انليب صىل اهلل استدل العلم .3
 .عليه وسلم ىلع االستعانة باهلل ولم يسقط عنها خدمة زوجها

ع بما أعده اهلل ألويلائه الصابرين ، وهذا ظاهر يف ينبيغ ىلع العبد أن حيث أهله ىلع ما حيمل عليه نفسه من اتلقلل والزهد يف ادلنيا ، والقنو .4
 توجيه انليب صىل اهلل عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا إىل هذا اذلكر عندما جاءته فاطمة تسأهل خادما يعينها

 ذكر العدد هنا يدل ىلع قصد العدد املذكور دون نقصان ، ومن ثم ال جيوز انلقص ىلع العدد الوارد .5

 . لة التسبيح واتلكبري واتلحميد قبل انلوم، فينام املسلم وهو ذاكر لربه غري اغفليف هذا احلديث فضي .6

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه(. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار 4ه(. رياض الصاحلني، ط 1428، )الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت

ه(. رشح صحيح ابلخارى البن بطال، 1426ه(. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، )1428الريان، بريوت، )
، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص 1 ـه( صحيح ابلخاري، ط1423السعودية، الرياض، )  -(، مكتبة الرشد 2حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم، )ط

ه(. صحيح مسلم، )د.ط(، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار 1422دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )
ه(. 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، )1)د.ت( كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طإحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 .ه(1407، مؤسسة الرسالة، )14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (6076) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. يث:راوي احلد

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

 :معاين املفردات
ان: هو كثري اللَّعن. • ان، واللعن: هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهلل، واللَّعَّ انني : مجع لَّعَّ  اللَّعَّ
 يل مطلبهُشَفَعاء : مجع شفيع، والشفيع هو اذلي يُِعني صاحبُُه يف حتص •

 .ُشَهداء : مجع شهيد، بمعىن شاهد •

 .يوم القيامة : يوم القيامة هو يوم ابلعث، سيم بهذا ألن انلاس تقوم من قبورهم، وقيل غريه •

 :فوائد احلديث
َّلعن، وأن كثته من كبائر اذلنوب .1  .حتريم ال

 نىف انليب صىل اهلل عليه وسلم عن ُمْكِث اللَّعن قبول شهادته باتلنبيه .2

 َكِثري اللَّعن فاسق، ألنَّ شهادة املؤمن مقبولة وشهادة الفاسق مردودة، وكثري اللَّعن شهادته مردودة أنَّ  .3

 .إثبات شفاعة املؤمنني يوم القيامة .4

 املراجع:املصادر و

دم األبلاين، ط مكتبة سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آ
لطبعة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، ا

. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل
، الشيخ حممد بلوغ املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام

 .مام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثبن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإل
   (5495) الرقم املوحد:

اننِي ال يَُكونُوَن ُشَفَعاءَ  , َوال ُشَهداَء يَْوَم إِنَّ اللَّعَّ
  الِقَيامةِ 

Those who indulge in cursing will not be 
intercessors nor witnesses on the Day of 

Resurrection. 

 :احلديث .1578
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ادلرداء 

اننِي ال يَُكونُوَن ُشَفَعاَء, »قال:  -عليه وسلم ِإنَّ اللَّعَّ
 «. ُشَهداَء يَْوَم الِقيَامةِ َوال

** 

1578. Hadith: 

Abu ad-Dardaa', may Allah be pleased with him, 

reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘Those who indulge in 

cursing will not be intercessors nor witnesses on the 

Day of Resurrection"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف احلديث اتلحذير من كثة اللَّعن، وأنَّ من يكث 
اللَّعن ليس هل مزنلة عند اهلل تعاىل، وال تقبل 
شفاعتهم يف ادلنيا؛ ألنهم غري عدول، والشهادة ال 

دل، وال تقبل شفاعتهم يف إخوانهم تقبل إال من الع
دلخول اجلنة وال شهادتهم يف اآلخرة، وأيضاً ال تقبل 
شفاعتهم ىلع األمم السابقة يف أن رسلهم بلغوا 

 الرسالة.

** 

This Hadith contains a warning against frequent 

cursing. Those who curse frequently have no place in 

the sight of Allah nor is their intercession accepted in 

this world, because they are not considered upright and 

the testimony is only accepted from upright people. 

Also, their intercession or testimony in favor of their 

fellow Muslims to enter Paradise is rejected and their 

testimony regarding previous nations, that their 

messengers conveyed the message to them, is not 

accepted. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عياض بن محار  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 تََواَضُعوا : اتلواضع إظهار الضعة، ويه خفض اجلناح، وإالنة اجلانب من غري خسة وال مذلة. •
 .الظلم واالستطالة، واتلعدي ىلع الغريَيبيِْغَ : ابليغ هو  •

 .يْفَخَر : االفتخار هو اتلمدح باخلصال و املباهاة باملاكرم واملناقب •

 :فوائد احلديث
 .يف احلديث احلث ىلع اتلواضع وعدم الكرب والرتفع ىلع انلاس .1

 .وأنه ال يفخر ىلع أحد 2أنه ال يبيغ ىلع أحد .1أن من تواضع فإنه يتحىل بصفتني: .2

 .عن ابليغ والفخر انليه .3

 املراجع:املصادر و

الرمحن صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد 
بد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ ع

ام، الشيخ حممد الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكر
 غ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثبن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلو

   (5497) الرقم املوحد:

ْن تََواَضُعوا، َحىتَّ اَل 
َ
: أ ْوََح إيَلَّ

َ
َ َتَعاىَل أ إِنَّ اَّللَّ

َحدٍ 
َ
َحٌد لََعَ أ

َ
َحٍد، َواَل َيْفَخَر أ

َ
َحٌد لََعَ أ

َ
  َيْبِِغَ أ

Verily, Allah the Exalted revealed to me 
that you must be humble, so that no one 
oppresses another or boasts of oneself 

before another. 

 :احلديث .1579
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن عياض بن محار 

: »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ْوََح إيَلَّ
َ
َ َتَعاىَل أ ِإنَّ اّللَّ

َحٌد ىلَعَ 
َ
ْن تََواَضُعوا، َحىتَّ اَل َيبيِْغَ أ

َ
َحٍد، َواَل َيْفَخَر أ

َ
أ

َحدٍ 
َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
 «.أ

** 

1579. Hadith: 

`Iyaad ibn Himaar, may Allah be pleased with him, 

reported in that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Verily, Allah the Exalted 

revealed to me that you must be humble, so that no one 

oppresses another or boasts of oneself before 

another". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اتلواضع مأمور به، وهو خلق كريم من أخالق 
صىل اهلل -املؤمنني، أوحاه اهلل تعاىل إىل نبيه حممد 

، وهذا ديلل ىلع أهميته والعناية به؛ ألن -وسلم عليه
من تواضع فإنه يتذلل ويستسلم عند أوامر اهلل تعاىل 
فيمتثلها، وعند نواهيه فيجتنبها، و يتواضع فيما بينه 
وبني انلاس. ويف احلديث انليه عن االفتخار 
واملباهاة باملاكرم واملناقب ىلع سبيل االفتخار والعلو 

 ىلع انلاس.

** 

A Muslim is commanded to be humble as humbleness 

is an honorable trait possessed by the true believers. 

The command to be humble is revealed by Allah the 

Exalted to His Prophet Muhammad, may Allah's peace 

and blessings be upon him, and this is clear evidence 

of its importance. This is because the one who humbles 

oneself will submit and surrender to the commands of 

Allah the Exalted and act upon them and avoid His 

prohibitions. Also, he will show humbleness towards 

people. The Hadith forbids Muslims from taking too 

much pride in and boasting of the good traits and 

achievements they have, particularly when the motive 

is to behave haughtily and arrogantly with people. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ري اذلي يُمسك انلَّعل بالَقَدم، ويكون ىلع ظهرها. • ْسُع : السَّ  الشَّ

 :فوائد احلديث
 . بنعل واحدة، فإما أن ينتعلهما مجيعا أو َيلعهما مجيعاكراهة امليش .1

 .قد يدخل يف هذا لك بلاس شفع اكخلفني وإخراج ايلد الواحدة من الُكم دون األخرى؛ إذ األصل العدل بني اجلوارح فأعِط لك ذي حقي حقه .2

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل -
بهجة انلاظرين رشح رياض  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه،  -ه. 1418الطبعة األوىل -الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل،دارابن اجلوزي
 -ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مؤسسة الرسالة

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت –دار إحياء الرتاث العريب -رشف انلووي املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج / حيىي بن 
   (8907) الرقم املوحد:

إذا انقطع ِشْسُع َنْعل أحدكم فال َيْمِش يف 
  األخرى حىت يُصلِحها

If the strap of the sandal of one of you 
breaks, let him not walk in the other sandal 

until he fixes it. 

 :ثاحلدي .1580
قال: سمعت رسول   -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إذا انقطع ِشْسُع »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.َنْعل أحدكم، فال َيْمِش يف األخرى حىت يُصِلحها

** 

1580. Hadith: 

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: "If the strap of 

the sandal of one of you breaks, let him not walk in the 

other sandal until he fixes it". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

املسلم إذا انقطع  -اهلل عليه وسلم صىل-نىه انليب 
نعله ولم يمكنه امليش فيه، فال يميش يف نعل واحدة، 
بل عليه أن يصلح ما فسد أو َيلع األخرى ويميش 
حافًيا، وسبب ذلك ما فيه من التشبه بالشيطان، كما 

 يف أحاديث أخرى.

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, forbade the Muslim from walking with only one 

shoe on if the strap of his other shoe were to break. 

Instead, he should fix the broken strap, or take both 

shoes off and walk barefoot. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

إذا أوى أحدكم إىل فراشه فَلَيْنُفْض فَِراَشُه 
  بَِداِخلَِة إَزارِهِ فإنَُّه ال يدري ما خلفه عليه

When any one of you goes to his bed, let 
him dust off his bed with the end of his 
lower garment, for indeed he does not 

know what came unto it after he had left it. 

 :احلديث .1581
إذا أوى »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

أحدكم إىل فراشه فَليَنُْفْض فَِراَشُه بَِداِخلَِة إَزارِهِ 
ك ريب فإنَُّه ال يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسم

وضعت جنيب، وبك أرفعه، إن أمسكت نفيس 
فارمحها، وإن أرسلتها، فاحفظها بما حتفظ به عبادك 

 «.الصاحلني

** 

1581. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "When any one of you goes to his bed, 

let him dust off his bed with the end of his lower 

garment, for indeed he does not know what came unto 

it after he had left it. Then one should say: 'In Your 

Name, O my Lord, I place my side (on the bed), and by 

You I will lift it. If You take my soul, then have mercy on 

it, and if You send it, then protect it as You protect Your 

righteous slaves". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يدور معىن هذا احلديث حول بيان أذاكر انلوم ، ويه 
ظة اليت يسلم اإلنسان فيها روحه لربه يف حلظة اللح

ال يملك فيها حوال وال قوة ً، فيرتكها يف يد خالقها 
حيفظها ، ويردها مع تمام اتلفويض هلل تعاىل . قال 
أهل العلم: وحكمة اذلكر وادلاعء عند انلوم وايلقظة 
أن تكون خاتمة أعماهل ىلع الطاعة ، وأول أفعاهل 

ا احلديث املبارك يبني نلا انليب ىلع الطاعة . ويف هذ
صىل اهلل عليه وسلم ما يسن ىلع العبد فعله وقوهل 
عند انلوم  فأرشدنا انليب صىل هلل عليه سلم إىل 

إذا أوى أحدكم إىل فراشه »اجلانب الفعيل ، فقال: 
فَليَنُْفْض" وهذا ألن العرب اكنوا يرتكون الفراش 

العبد هل  حباهل ، فلربما دخل الفراش بعد مغادرة
بعض احلرشات املؤذية ، أو تلوث بالغبار وُنوه ، فأمر 
انليب صىل اهلل عليه سلم بنفض الفراش قبل انلوم ، 
ثم بني انليب صىل اهلل عليه وسلم آلة انلفض 
واتلنظيف فقال : " فلينفض ِفَراَشُه بَِداِخلَِة إَزارِهِ " 

ي: واإلزار: هو ما يلبس ىلع أسفل ابلدن ، واملقصود أ
بطرف اثلياب ادلاخيل ، ألنه أسهل للنفض ، وحىت ال 
يصيب ظاهر اإلزار يشء من القذر وُنوه ، كما انه 
أسرت للعورة. ثم يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم العلة 
من هذا انلفض واتلنظيف: "فإنَُّه ال يدري ما خلفه 

** 

This Hadith talks about the Adhkaar (remembrance of 

Allah) at the time of sleep. It is the moment when one 

submits his soul to his Lord, a moment in which he 

possesses neither might nor power. So he leaves it in 

the Hand of its creator to protect it and return it, as he 

entrusts his affairs completely to Allah, the Exalted.  

Scholars stated that the wisdom behind the "Dhikr" 

(remembering Allah) and supplication at the time of 

sleeping and waking up is to make both the conclusion 

and commencement of one's deeds an act of 

obedience.  In this blessed Hadith, the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, explains to 

us the the actions and statements which the slave 

should perform as an act of the Sunnah at the time of 

sleeping. The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, instructed us on the action to 

be done in that situation when he said, “When any one 

of you goes to his bed, let him dust off,” and this is 

because the Arabs used to leave their beds as they 

were, and it was possible that some harmful insects 

would enter the bed after one had left it, or it became 

polluted with dust or the like. So, the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, ordered that 

the bed should be dusted off before sleeping. Then he, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, referred 

to the dusting and cleaning tool saying: “Then let him 

dust off his bed with the end of his lower garment”, i.e. 

the end of the under clothes, because it is easier in 

dusting, and to prevent the external part of the clothes 

from getting dirty, in addition to the fact that this is a 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق عليه.متف راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه-أبو هريرة اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بداخلة إزاره : أي بالطرف اذلي ييل اجلسد منه •
 اإلزار : ثوب حييط بانلصف األسفل من اجلسد •

 خلفه عليه : ما صار بعده خلفا وبدال بعد غيابه •

 إن أمسكت نفيس : كناية عن املوت •

 : كناية عن اإلبقاء يف ادلنياأرسلتها  •

عليه" وهذا يدل ىلع حرص الرشيعة ىلع سالمة 
دان قوام األديان، وهكذا انتهت األبدان، ألن باألب

هنا السنة الفعلية مع بيان علتها. ثانيا: السنة 
القويلة. ثم قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :" ثم يقول: 
باسمك ريب " أي: باسم اهلل العيل العظيم أضع هذا 
اجلسد اهلامد ىلع الفراش ، وهذا يدل ىلع استحباب 

، ثم يقول: "  مداومة اإلنسان ذلكر ربه يف لك وقت
وضعت جنيب وبك أرفعه" أي: أين ال أضع هذا 
اجلسد وال أرفعه إال مستصحبا فيها ذكرك. ثم قال 
صىل اهلل عليه وسلم : " إن أمسكت نفيس فارمحها" 
كناية عن املوت.  قوهل صىل اهلل عليه وسلم :"وإن 
أرسلتها" كناية عن احلياة. وقوهل صىل اهلل عليه وسلم 

أي أن « بما حتفظ به عبادك الصاحلني:"  فاحفظها 
حتفظ نفيس ورويح بما حتفظ به عبادك ، وهو حفظ 
اعم من سائر اآلثام واملوبقات والرشور ، كقوهل صىل 
اهلل عليه وسلم :" احفظ اهلل حيفظك" فهذا حفظ اعم  
وذلا خصه بالصاحلني فإن حفظ الرب تعاىل ال ينال 

حظ من حفظ إال بالصالح ، فليس للمفرط واملضيع 
اهلل احلفظ اخلاص اذلي يويله اهلل تعاىل ألويلائه، 

 ولكن قد يناهل يشء من احلفظ العام .

better way for concealing one's private parts.  Then the 

Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

explains the reason for this dusting and cleaning: “for 

indeed he does not know what came unto it after he had 

left it”, and this indicates the keenness of the Shariah 

on ensuring the wellness of the body, because the body 

is the element on which religion is established. This way 

the explanation of the practical Sunnah, along with its 

reason, are concluded.  Second: The verbal Sunnah: 

Then the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, said: "Then one should say: 'In Your Name, 

O my Lord’”, i.e. in the Name of Allah the Most High, 

the Magnificent, I place this dormant body on the bed. 

This indicates that it is recommended for a person to 

remember his Lord at all times. Then he said, “I place 

my side (on the bed), and by You I will lift it”, i.e. I will 

not place this body or lift it except accompanied by Your 

remembrance.  Then he, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "If You take  my soul, then 

have mercy on it,” as an allusion to death.  His 

statement, may Allah’s peace and blessings be upon 

him: “And if You send it,” as an allusion to life. His 

statement, may Allah’s peace and blessings be upon 

him: “Then protect it as You protect Your righteous 

slaves”, i.e. protect me and my soul with whatever You 

protect Your slaves with. It is a general protection from 

all sins, grave offenses and evils. As he, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, said: “Be mindful of 

Allah, and Allah will protect you.” This is a general 

protection, and that is why he made it specific to the 

righteous. Because the Exalted Lord's protection is 

attained by righteousness only. Therefore, there is no 

share for the excessively negligent person concerning 

Allah’s protection, a special protection that Allah, 

Exalted, grants His allies and loved ones. However, it 

is possible that part of the general protection could 

reach such a negligent person. 
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 :فوائد احلديث
 يستحب نفض الفراش قبل ادلخول فيه ، لكيال يكون دخل فيه يشء من املؤذيات وهو ال يشعر، وتلنظيفه مما وقع عليه من تراب أو أقذار .1

 حياة العبد ينبيغ أن تكون مرتبطة بمنهج اهلل وأعماهل قائمة ىلع اسم اهلل .2

 طرفة عني ، وأن حيفظك حبفظه ويراعك برمحته ، واخلذالن أن يكلك اهلل إىل نفسكاتلوفيق أال يكلك اهلل  .3

 نيمن حفظ اهلل حفظه اهلل ، فاهلل حيفظ عباده الصاحلني يف أنفسهم وأمواهلم وأهليهم وأبنائهم ، فامهلل احفظنا بما حتفظ به عبادك الصاحل .4
 .اتلام هلل واحلصول ىلع اهلدوء انلفيس والطمأنينة الفكرية مما قدر هل احلث ىلع ادلاعء الوارد يف هذا احلديث ،ألن فيه اتلفويض .5

احلديث حيث ىلع نفض الفراش بغض انلظر عن آلة انلفض وإنما ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم " اإلزار" ألن الغالب ىلع العرب أنه لم  .6
واء اكن انلفض بمالبس متصلة ) يرتديها الشخص( أم منفصلة ) ال يكن هلم ثوب غري ما هو عليهم من إزار ورداء ، فاملهم هو نفض الفراش س

 يرتديها ( ، أو بما ينفض به الفراش من آالت حديثه

 واحلكمة من األذاكر وادلاعء عند انلوم وايلقظة أن تكون خاتمة أعمال املسلم ىلع الطاعة وأول أفعاهل ىلع الطاعة .7

ته أنك ال تكاد جتد فعال لإلنسان إال وجدته مقرونا بذكر، فاللباس هل ذكر، األكل هل هذه من آداب انلوم، ومن حكمة اهلل عز وجل ورمح .8
 .-تعاىل-ذكر، الرشب هل ذكر، وذلك من أجل أال يغفل اإلنسان عن ذكر اهلل يكون ذكر اهلل ىلع قلبه دائما وىلع لسانه دائما وهذه من نعمة اهلل 

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -سسة الرسالةاخِلن وغريه، مؤ
، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد احلجاج بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري،

 -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -دار اعلم الكتبابلايق، 
 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (6034) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه رواه أبو داود. حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه رواه أبو داود أيضا. راوي احلديث:

 أبوسعيد وأبوهريرة ريض اهلل عنهما. تلخريج:ا
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فليؤمروا : أي: فليجعلوا أحدهم أمريا عليهم يدير شئونهم يف السفر. •

 :فوائد احلديث
 .إمارة السفر تنقطع بانتهاء السفر .1

 .احلرص ىلع راعية مصالح املسافرين ودفع الرضر عنهم .2

 .اعة األمري فيما يتعلق بمصالح السفروجوب ط .3

 .احلرص ىلع مجع اللكمة ونبذ اخلالف .4

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -ليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيانلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف س

سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد  -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -العرصية. 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة . 
الطبعة:  -دار احلديث، مرص -حتقيق: عصام ادلين الصبابطي-حممد بن يلع الشواكين  -نيل األوطار -ه. 1426الوطن، الرياض، صالح العثيمني، مدار 

 .م1993 - ـه1413األوىل، 
   (5970) الرقم املوحد:

  وا أحدهمإذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمر
When three people set out on a journey, 
they should appoint one of them as their 

leader. 

 :احلديث .1582
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن أيب سعيد وأيب هريرة 

ُروا أحدهم»  «.إذا خرج ثالثة يف سفر فَلْيَُؤمل

** 

1582. Hadith: 

Abu Sa`eed and Abu Hurayrah, may Allah be pleased 

with them, reported that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "When three people 

set out on a journey, they should appoint one of them 

as their leader". 

 حسن صحيح.  :درجة احلديث
** 

Hasan Sahih /Sound-Authentic. Hadith Grade: 

يأمر الرسول صىل اهلل عليه وسلم املسافرين أن 
روا عليهم واحدا منهم، يكون أفضلهم،  يَُؤمل
وأجودهم رأيا؛ يلتوىل تدبري شئونهم؛ ألنهم إذا لم 

روا واحدا صار أمرهم فوىض.  يَُؤمل

** 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, commanded travelers to 

appoint one of them as their leader. It should be the 

best and most level-headed of them they appoint to 

manage their affairs, because if they do not appoint one 

of them as their leader, their affairs would become 

chaotic. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم . راوي احلديث:

 . -ريض اهلل عنه-صهيب بن سنان  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 . أهل اجلنة يف نعيم عظيم من رب كريم -1 .1

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل تبارك 
وتعاىل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 

لم تدخلنا اجلنة وتنجنا من تبيض وجوهنا؟ أ
انلار؟ فيكشف احلجاب، فما أعطوا شيئا أحب 

 إيلهم من انلظر إىل ربهم

 

When the dwellers of Paradise enter 
Paradise, Allah, Blessed and Exalted, would 
ask: "Do you wish Me to give you anything 

more?" They would say: "Have You not 
brightened our faces? Have You not made 
us enter Paradise and saved us from the 
Fire?" He (Allah) would then lift the veil, 
and of all the things they have been given, 

nothing would be dearer to them than 
looking at their Lord. 

 :احلديث .1583
إذا »مرفواعً:  - عنهريض اهلل-عن صهيب بن سنان 

دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل تبارك وتعاىل: 
تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبُيلْض وُُجوهنا؟ 
نَا من انلار؟ فيكشف  ألم تُْدِخلْنَا اجلنة وُتنَجل
ْعُطوا شيئا أَحبَّ إيلهم من انلظر إىل 

ُ
احِلَجاب، فما أ

 «.ربهم

** 

1583. Hadith: 

Suhayb ibn Sinaan, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "When the dwellers of 

Paradise enter Paradise, Allah, Blessed and Exalted, 

would ask: 'Do you wish Me to give you anything more?' 

They would say: 'Have You not brightened our faces? 

Have You not made us enter Paradise and saved us 

from the Fire?' He (Allah) would then lift the veil, and of 

all the things they have been given, nothing would be 

dearer to them than looking at their Lord". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني نلا احلديث الرشيف جانباً من انلعيم اذلي 
يكون للمؤمنني يوم القيامة يف اجلنة، وهو حوار 
بينهم وبني اهلل عزوجل بعد دخوهلم اجلنة بأن يسأهلم 

جيبون بأنهم يف تعاىل عما يتمنون زيادته نلعيمهم، فيُ 
أنواع انلعيم من تبييض الوجوه وإدخاهلم اجلنة 
وجناتهم من انلار، فيعطيهم اهلل انلعيم اذلي ليس 
بعده نعيم وهو كشف احلجاب اذلي بينهم وبني اهلل 
تعاىل فينظرون لوجهه الكريم ويكون أفضل ما ينعم 

 به عليهم يف اجلنة.

** 

This noble Hadith clarifies to us an aspect of the bliss 

that the believers will enjoy in Paradise on the Day of 

Judgment. It is a conversation between them and Allah, 

Blessed and Exalted, after they enter Paradise. He 

shall ask them what they desire to add to the bliss that 

they currently have. They will reply that they are already 

enjoying numerous blessings, having their faces 

brightened, having been admitted to Paradise, and 

having been saved from the Fire. So Allah will grant 

them the best bliss ever, which is lifting the veil between 

them and Allah the Almighty and revealing His face to 

them, so they will look at His Glorious Face, and this 

will be the best blessing they receive in Paradise. 
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 .كشف احلجاب عن أهل اجلنة فريون ربهم، وأما الكفار؛ فمحرومون منها -2 .2

 .تعظيم شأن رؤية املؤمنني لربهم، وأنها خاتمة الكرامة اليت يمنحها ألويلائه املتقني -3 .3

 . ىلع تبييض وجوههم ودخوهلم اجلنة وجناتهم من انلار شكر املؤمنني هلل تعاىل -4 .4

 -صىل اهلل عليه وسلم-أهمية املسارعة إىل اجلنة باألعمال الصاحلة وطاعة اهلل تعاىل ورسوهل  -5 .5

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1للنووي، ط ه(. رياض الصاحلني1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
ه(. صحيح مسلم، 1426ه(. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، ) 1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، )

وعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،)د.ط(،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ت( كنوز رياض الصاحلني، جمم
 .ه(1407، مؤسسة الرسالة، )14ه(. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1430، كنوز إشبيليا، الرياض، )1العمار، ط

   (8344) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم، ويف لفظه تقديم وتأخري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فال تسقموا : فال تمرضوا. •
 .لوا شباباً أن تشبوا : أي تظ •

 .فال تهرموا : اهلرم احلالة احلاصلة عند الكرب )الشيخوخة(، وهو  داء طبييع ال دواء هل اكملوت •

 .تنعموا : أي جتدوا انلعيم والسعادة •

 .ال تبأسوا : من ابلؤس وهو الرض والشقاء •

 :فوائد احلديث
 .نعيم اجلنة دائم ال يبيد وال يفىن وال ينقطع .1

 .يف ادلنيا من انلعيم؛ ألن نعيم اجلنة ال خوف فيه، وأما نعيم ادلنيا ال يدوم ويعرتيه آالم وأسقاماختالف نعيم اجلنة عما  .2

 .أهل اجلنة يتقلبون يف نعم ليس فيها مرض وال هرم وال عيب وال نقص .3

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد: إن لكم 
إن لكم أن تصحوا، أن َتيوا، فال تموتوا أبدا، و

فال تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا 
 أبدا، وإن لكم أن تنعموا، فال تبأسوا أبدا

 

When the inhabitants of Paradise enter 
Paradise, a caller will call out: Indeed, you 
will live forever and never die, you will be 

healthy and never fall ill, you will be young 
and never grow old, and you will be happy 

and never be sad. 

 :احلديث .1584
 -ريض اهلل عنهما-عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة 

إذا دخَل أهُل اجلنِة اجلنَة ُينَاِدي ُمناٍد: إن »مرفواعً: 
لكم أن حَتْيوا، فال تَموتُوا أبداً، وإن لكم أن 

وا، فال تَسَقُموا أبداً، وإن لكم أن تَِشبُّوا فال  تَِصحُّ
 «.تَهَرُموا أبداً، وإن لكم أن تَنَعُموا، فال َتبْأُسوا أبداً 

** 

1584. Hadith: 

Abu Sa`eed al-Khudri and Abu Hurayrah, may Allah be 

pleased with both of them, reported that the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said: 

"When the inhabitants of Paradise enter Paradise, a 

caller will call out: Indeed, you will live forever and never 

die, you will be healthy and never fall ill, you will be 

young and never grow old, and you will be happy and 

never be sad ."  

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أخرب  -صىل اهلل عليه وسلم-من نعيم اجلنة أن انليب 
أن أهل اجلنة ينادي فيهم مناد: "إن لكم أن حتيوا 
فال تموتوا أبداً، وإن لكم أن تصحوا فال تسقموا 

أي: أنهم يف نعيم دائم ال َيافون أبداً" وذكر احلديث، 
املوت وال املرض وال كرب السن املوجب للضعف، وال 
انقطاع ما هم فيه من انلعيم، فهذا احلديث وغريه 
يوجب لإلنسان الرغبة يف العمل الصالح اذلي يتوصل 

 به إىل هذه ادلار.

** 

Some of the aspects of bliss in Paradise is what the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

informed us in this Hadith; that a caller will call out to 

the inhabitants of Paradise, telling them that they will 

be in a state of eternal bliss, never fearing death or 

illness or old age (which causes weakness) or 

interruption of the state of happiness they are in. This 

Hadith and others encourage people to do the 

righteous deeds that make them attain this eternal 

abode of bliss. 
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 املراجع:املصادر و

 من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني
ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

ه. نزهة املتقني 1417ر اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، ه. صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دا1426
 .ه1407رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

   (8341) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو يلع طلق بن يلع  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حاجته : أي: اجلماع. •
 .فلتأته : أي تلجب حاجته •

 .اتلنور : اذلي َيزب فيه اخلزب •

 :فوائد احلديث
 .حق الزوج ىلع الزوجة عظيم فينبيغ أن تعد نفسها ذللك .1

 .حث املرأة أن تعمل ىلع إرضاء زوجها وإسعاده بكل ما حيبه يف غري معصية اهلل .2

 .األمور تتفاوت يف األهمية؛ فبعضها فوق بعض .3

 املراجع:املصادر و

 أبو: تأيلف, وزبادته الصغري اجلامع صحيح. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
دار  محن حممد نارص ادلين األبلاين, انلارش: املكتب اإلساليم. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح, تأيلف: يلع بن سلطان القاري, انلارش:عبدالر

ر الكتب العلمية. ديلل . حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي, تأيلف: أبو العال حممد عبدالرمحن املباركفوري, انلارش: دا1422اعم  1الفكر, ط
 الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. حتفة األبرار رشح مصابيح السنة, تأيلف: القايض نارص ادلين عبداهلل

ح رياض الصاحلني, تأيلف: . بهجة انلاظرين رش1433ابليضاوي, حتقيق: جلنة خمتصة بإرشاف نور ادلين طالب, انلارش: وزارة األوقاف بالكويت, اعم 
 .سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي

   (5788) الرقم املوحد:

إذا داع الرجل زوجته حلاجته فلتأته وإن اكنت 
  لَع اتلنور

If a man calls his wife to fulfill his desire, 
she should come to him even if she is busy 

with the oven. 

 :احلديث .1585
أن رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب يلع طلق بن يلع 

إذا داع الرجل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.زوجته حلاجته فَلْتَأتِِه وإن اكنت ىلع اتلَّنُور

** 

1585. Hadith: 

Abu ‘Ali Talq ibn ‘Ali, may Allah be pleased with him, 

narrated that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said:  "If a man calls 

his wife to fulfill his desire, she should come to him even 

if she is busy with the oven". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إذا طلب الرجل امرأته للجماع فيجب عليها أن 
جتيبه ولو اكنت مشغولة شغاًل ال يقوم به غريها، كأن 

 تكون ختزب أو تطبخ.

** 

When a man calls his wife to fulfill his sexual desire, 

she should immediately respond to him, even if she is 

busy doing something that none but her can do, such 

as baking or cooking. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 هلل عنهأبو هريرة ريض ا اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يف اخلصب : يف وقت كثة الزرع والَعلَف واخلري •

ها من  ْعُطوا اإلبل حظَّ
َ
إذا سافرتم يف اخلِْصب، فأ

َْسِعوا عليها 
َ
األرض، وإذا سافرتم يف اجَلْدب، فأ

رْي، وبادروا بها نِْقَيها  السَّ
 

When you travel through green lush land, 
give the camels their share from the 

ground, and when you travel through dry 
barren land, make them walk quickly 

before their strength falters. 

 :احلديث .1586
إذا سافرتم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ها من األرض، وإذا  ْعُطوا اإلبل حظَّ
َ
يف اخِلْصب، فأ

رْي، وبادروا بها ساف رْسِعوا عليها السَّ
َ
رتم يف اجلَْدب، فأ

نِْقيَها، وإذا َعرَّْستُم، فاجتنبوا الطريق؛ فإنها ُطُرق 
َوى الَهَوامل بالليل

ْ
، وَمأ َوابل  «ادلَّ

** 

1586. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported, “When you travel through green lush land, 

give the camels their share from the ground, and when 

you travel through dry barren land, make them walk 

quickly before their strength falters. When you encamp 

at night, keep away from the roads, because they are 

the paths of animals and the resorts of insects at 

nighttime”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف احلديث مرااعة مصالح اإلنسان وابلهائم، حيث 
أرشد صىل اهلل عليه وسلم املسافرين إىل هذه اآلداب:  

بل، أو فأمر املسافر إذا سافر ىلع راحلة بهيمة: من اإل
احلمر أو ابلغال، أو اخليل؛ فإن عليه أن يرايع 
مصلحتها يف الريع والسري؛ ألنه مسئول عنها: فإذا 
سافر يف أيام كثة الزرع والعلف؛ فإن عليه أن يتأىن 
وال يرسع يف السري حىت يعطي ادلوابَّ حقها من 
الريع، وأنه إذا سافر يف أيام قلة الزرع والعلف؛ فإن 

ع يف حدود طاقة ادلابة؛ حىت ال جُيِْهد عليه أن يرُس
ادلابَّة وُيتِْعبها.  وكذلك أمر صىل اهلل عليه وسلم 
املسافر: إذا نزل يف الليل ليسرتيح وينام؛ فإنه ال يفعل 
ذلك يف الطريق، ألنها طرق دواِبي املسافرين، 
يرتددون عليها، فال يمنعها عن ُطُرقها ويَُسبلب هلا 

مأوى احلرشات ودواب األرض  الرضر، وكذلك ألنها
من ذوات السموم والسباع، تميش يف الليل ىلع 
الطرق؛ لسهوتلها، وألنها تلتقط منها ما يسقط من 

 مأكول وُنوه.

** 

The instructions in this Hadith serve the interests of 

both people and animals, as the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, directed travelers to 

the following etiquettes: - He ordered a person who is 

traveling on a camel, donkey, mule, or horse to look 

after its best interest in respect to grazing, because he 

is responsible for it. If he travels during a time of fertility, 

when the land has abundant pasture and fodder, he 

should proceed slowly to give the animal its share of 

grazing. If he travels during an arid time, when the land 

is barren, he should proceed quickly so as not to 

exhaust the animal. - He also ordered the traveler who 

dismounts at night to rest and sleep to avoid encamping 

on the roads in order not to block them for other 

travelers and their mounts. Also, the roads are where 

beasts of prey, insects, and venomous reptiles wander 

at night, because they are paved and they can pick up 

edible things that have fallen there 
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ها من نبات األرض؛ يعين: دعوها ساعة فساعة ترَع •  .حظها من األرض : نصيبها وحقَّ

 اجلدب : انقطاع املطر، وُيبْس األرض •

 .ليها، وال توقفوها يف الطريق تُلبَللَغكم املزنل قبل أن تَْضُعففأرسعوا عليها السري : املعىن: فأرسعوا راكبني ع •

رْي، وانلقب: املخ •  .وبادروا بها نقبها : معناه: أرسعوا بها حىت تصلوا إىل املاكن اذلي تقصدونه قبل أن يذهب خُمُّها ِمن َتَعب السَّ

 عرستم : اتلعريس: هو الزنول يف الليل للنوم والراحة •

ةفاجتنبوا الطريق  •  .: أي: أعرضوا عنها، وانزلوا َيْمنَة أو يرَْسَ

 .طرق ادلواب : أي: دواب املسافرين، أو دواب األرض من السباع وغريها •

 ومأوى اهلوام : املأوى: امللجأ.  واهلوام: يه احلرشات واحليوانات السامة اكألفايع وُنوها •

 .حىت تصلوا املقصد قبل أن يذهب خمها من مشقة السري نِقيها : بكرس انلون وإساكن القاف: املخ، واملعىن أرسعوا بها •

 :فوائد احلديث
 إعطاء ادلواب حقها يف األكل واملرَع، وعدم منعها منه .1

 .اجتناب األماكن اليت يتوقع اإلنسان فيها األذى، وعدم انلوم فيها .2

 حض اإلسالم ىلع الرفق باحليوان، ومرااعة مصاحله يف السري .3

 وسلم ىلع مصالح املسلمني، وإرشادهم إيلها حرص انليب صىل اهلل عليه .4

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

مرقاة املفاتيح، بعيل بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج -القاري، دار الفكر. 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،  -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
 .ه1426مدار الوطن، الرياض، 

   (5961) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
هم هالاًك. • ْهلَُكُهم : أشدُّ

َ
 أ

 :فوائد احلديث
ْمن من مكر اهللانليه عن اإلِعجاب با .1

َ
 .نلفس، واحتقار اآلخرين، وعدم األ

 .من فعل ذلك فهو أسوأ منهم بما يلحقه من اإلثم يف انتقاصهم، والوقيعة بهم .2

 .عندما يرى فساد انلاس -تعاىل-املسلم يقوم بواجب ادلعوة إىل اهلل  .3

 .ِذكر عيوب انلاس سبب يف إشاعة الفاحشة اليت تأيت باهلالك وادلمار .4

 املراجع:واملصادر 

م. كنوز رياض الصاحلني، 1987ه، 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
يلف: سليم بن عيد م.   بهجة انلاظرين، تأ2009ه، 1430جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل

م         صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  
يي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حم1423ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

م.  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب 2007ه، 1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. 1426صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة:  العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش.            رشح رياض الصاحلني، حممد بن

ه، 1403جمالس اتلذكري من حديث البشري انلذير، عبد احلميد حممد بن باديس الصنهايج، انلارش: مطبواعت وزارة الشؤون ادلينية، الطبعة: األوىل 
 .م1983

   (8877) الرقم املوحد:

ْهلَُكُهم
َ
 If a man says: People are ruined, he himself  إذا قال الرَُّجل: َهلََك انلاس، فهو أ

will be the most ruined among them all. 

 :احلديث .1587
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
إذا قال الرَُّجل: َهلََك انلاس، »قال:  -اهلل عليه وسلم

ْهلَُكُهمفهو 
َ
 «.أ

** 

1587. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "If a man says: People are 

ruined, he himself will be the most ruined among them 

all". 

 صحيح.  :يثدرجة احلد
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

"إذا قال الرجل: َهلك انلاس، يريد بذلك إنقاصهم 
وحتقريهم والرتفع عليهم، ملا يَرى من نفسه فضال 
عليهم، فقد صار بذلك أعظمهم هالاًك". وهذا ىلع 

ية انلصب: رواية الرفع :"أهلُكهم".  وأما ىلع روا
"أهلَكهم" فمعناه: "اكن سببا يف هالكهم حيث َقنَّطهم 
هم عن الرجوع إيله  وأيأسهم من رمحة اهلل، وَصدَّ
باتلوبة، ودفعهم إىل االستمرار فيما هم عليه من 

 القنوط، حىت هلكوا".

** 

If a man says: "People are ruined" with the intention of 

degrading and belittling them and considering himself 

in a higher rank and better position than them, he shall 

be the most ruined among them.  The wording of 

another narration reads: "...he man will ruin people." In 

this case, it means this man is a reason for their being 

ruined, because he causes them to despair and lose 

hope in the mercy of Allah. By doing so, he prevents 

them from returning to Allah in repentance and pushes 

them in the way of despair until they become ruined. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 اعئشة ريض اهلل عنها. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نعس : من انلعاس وهو مقدمة انلوم. •
 .يستغفر : االستغفار طلب السرت •

 .ىلع نفسهيسب نفسه : أي يتلفظ بما ال يقصده لغلبة انلعاس مثل أن يدعو  •

 :فوائد احلديث
 .كراهة إجهاد انلفس بالعبادة .1

 .االقتصاد وترك الغلو يف العبادة .2

 .احلث ىلع اخلشوع يف الصالة وحضور القلب يف العبادة .3

 املراجع:املصادر و

.  1422فؤاد عبدابلايق, ط  صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد
ن فارس صحيح مسلم ،تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. مقاييس اللغة, تأيلف: أمحد ب

تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن  بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, 1399الرازي, املحقق: عبدالسالم حممد هارون, انلارش: دار الفكر, اعم 
. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف, 1418اجلوزي،الطبعة األوىل

-دار املعرفة-شافيع، حتقيق خليل مأمون شيحاديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن ال -. 1987 - 1407اعم  14مؤسسة الرسالة, ط 
 .ه1425الطبعة الرابعة-بريوت

   (5789) الرقم املوحد:

إذا نعس أحدكم وهو يصيل فلريقد حىت 
  ه انلوميذهب عن

When one of you feels drowsy during 
prayer, let him lie down until the 
drowsiness goes away from him. 

 :احلديث .1588
إذا َنَعَس »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ُقْد حىت يذهب عنه انلوم،  أحدكم وهو يصيل فَلرَْيْ
ه فإن أحدكم إذا صىل وهو نَاِعٌس ال يدري لعل

 «.يذهب يستغفر فَيَُسبُّ َنْفَسهُ 

** 

1588. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

said: ‘When one of you feels drowsy during prayer, let 

him lie down until the drowsiness goes away, because 

when one of you performs prayers while feeling sleepy, 

he might unknowingly abuse himself instead of seeking 

forgiveness”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

العبادة فإذا موضوع احلديث كراهة إجهاد انلفس ب
أحس املصيل بمقدمة غلبة انلوم عليه وهو يصيل 
فليقطع صالته أو يتمها ثم يرقد ويريح نفسه حىت ال 

 حيصل منه داعء ىلع نفسه حال تعبه.

** 

Overburdening oneself with worship is disliked. If a 

worshiper feels that sleepiness will overcome him while 

praying, he should discontinue his prayer or complete 

it, and then lie down and rest in case he unintentionally 

supplicates against himself due to exhaustion. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه  الرتمذي وابن حبان. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن مسعود  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-أن انلاس َيتلفون يوم القيامة يف واليتهم للنيب  .1

 .إثبات يوم القيامة وأن اإليمان به أحد أراكن اإليمان الستة .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فضل الصالة ىلع انليب  .3

 .""أكثهم يلعي صالة -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب كثة الصالة ىلع انليب  .4

 املراجع:املصادر و

(، 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض ) ـج3(، وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1عليق: أمحد حممد شاكر ) ـجسنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وت
مرص. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين، ط املكتب  -ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

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

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

   (5498) الرقم املوحد:

َّ صالةً  ْكرَثُُهْم يلَعَ
َ
ْوََل انلاِس يب يوَم القيامِة: أ

َ
  إنَّ أ

"The closest people to me on the Day of 
Resurrection will be those who invoked the 

most peace and blessings upon me". 

 :احلديث .1589
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

ْوىَل انلاِس يب »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
إنَّ أ

َّ صالةً  ْكَثُُهْم يلَعَ
َ
 «.يوَم القيامِة: أ

** 

1589. Hadith: 

Abdullah ibn Mas‘oud, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "The closest people to me 

on the Day of Resurrection will be those who invoked 

the most peace and blessings upon me". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

معىن احلديث أنَّ أقرب انلاس، وأحقهم بشفاعة 
يوم القيامة هم اذلين  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يكثون من الصالة عليه 

** 

This Hadith means that the closest people to the 

Prophet, and the most deserving of his intercession, 

may Allah's peace and blessings be upon him, on the 

Day of Resurrection are the ones who often ask Allah 

to send peace and blessings upon him. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود  والرتمذي  وابن ماجه . راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سلمان  اتلخريج:
 رام.بلوغ امل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َحييٌّ : أي ذو حياء، فاهلل يوصف باحلياء ىلع ما يليق به سبحانه وتعاىل. •
 .َكِريٌم : الكريم: هو اذلي يعطي بغري سؤال، فكيف بعد السؤال؟ •

 .صفرا : أي خايلتني، ليس فيهما يشء •

 :فوائد احلديث
 ."إثبات الربوبية هلل عزوجل "إن ربكم .1

 ."تعاىل "إن ربكم حيي إثبات صفة احلياء هلل .2

 ."إثبات الكرم هلل عزوجل "كريم .3

 .أنه لكما أظهر اإلنسان االفتقار إىل اهلل تعاىل واتلعبد، اكن أرىج هل وأقرب لإلجابة .4

 .استحباب رفع ايلدين يف ادلاعء حترياً لإلجابة .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، ط سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري ب ن شداد بن عمرو األزدي السل
د بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد ملحم الرتمذي، سنن. بريوت –املكتبة العرصية، صيدا 

 ابن سنن سنن.مرص –(، ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4م عطوة عوض ) ـج(، وإبراهي3(، وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1شاكر ) ـج
فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الكتب العربية  يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة البن ماجه،

ن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األبلاين، ط املكتب اإلساليم. توضيح األحاكم من صحيح اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمح

ا َرَفَع إنَّ َربَُّكْم َحييٌّ َكِريٌم, يَْسَتيِح ِمْن َعْبِدهِ إذ
ُهَما ِصْفراً    إيَِلِْه يَديِْه أْن يَُردَّ

Verily, your Lord is Modest and Munificent. 
He is ashamed to turn His servant down 

empty-handed when he raises his hands to 
Him (in supplication)". 

 :احلديث .1590
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سلمان 

إن ربكم َحييٌّ  كريم، »قال:  -عليه وسلم اهلل
ُهَما  يستحيي من عبده إذا رفع يديه إيله، أن يَُردَّ

 «.ِصْفراً 

** 

1590. Hadith: 

Salmaan, may Allah be pleased with him, reported: 

”The Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: ’Verily, your Lord is Modest and 

Munificent. He is ashamed to turn His servant down 

empty-handed when he raises his hands to Him (in 

supplication)"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ء، دل هذا احلديث ىلع مرشوعية رفع ايلدين يف ادلاع
وأن هذا الفعل سبب من أسباب اإلجابة، ملا يف هذه 
اهليئة من إظهار احلاجة واذلل من العبد أمام الغين 
الكريم، وتفاؤاًل يف أن يضع فيهما حاجته اليت سأل 
ربه، ألنه سبحانه من جوده وكرمه يستيح من عبده 
إذا رفع إيله يديه يسأهل أن يردهما ِصْفراً خايلتني من 

 نه هو اجلواد الكريم.العطاء، أل

** 

This Hadith proves the permissibility of raising hands 

during supplication. Raising hands is one means to a 

supplication's acceptance, because it is a way of 

showing one's need, weakness, and humility before 

Allah, the Self-Sufficient, the Munificent. It also 

symbolizes optimism that the servant will receive what 

he asked Allah for in his extended hands. Because 

Allah is the Generous, the Munificent, He is ashamed 

to turn His servant down empty-handed if he raised his 

hands to Him in supplication. 
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م  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ  2003 - ـه 1423بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، اخلاِمَسة، 
. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل 1428فوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل عبد اهلل بن صالح ال

ح بلوغ الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برش
 .رام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثامل

   (5499) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه احلاكم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بَْسُط الْوَْجِه : أي بشاشة وطالقة الوجه. •
 . اخْلُلُِق : معاملة انلاس ومعارشتهم املعارشة الطيبةُحْسنُ  •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة تقوى اهلل وحسن اخللق .1

 .أن اإلنسان قد جيذب انلاس وحيببهم به بدون مال إنما بطالقة الوجه .2

 .أن طالقة الوجه وحسن اخللق من أفضل وأجنح الوسائل لدلعوة إىل اهلل .3

 .معارشة انلاس وخمالطتهم واتلبسم هلم، وطالقة الوجه معهميستفاد من احلديث أنه ينبيغ حسن  .4

 املراجع:املصادر و

د املستدرك ىلع الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع، حتقيق: مصطىف عب
صحيح الرتغيب والرتهيب، ملحمد نارص ادلين األبلاين، ط مكتبة املعارف   1990 - 1411الطبعة: األوىل، -بريوت -القادر عطا، ط دار الكتب العلمية 

م.  2003 - ـه 1423.اخلامسة الطبعة اإلسالمية، األسد مكتبة ط البسام، الرمحن عبد بن اهلل عبد الشيخ املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. الرياض –
. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 1428اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد 

كتبة بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط امل
 .م برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثاإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السال

   (5500) الرقم املوحد:

ْمَوالُِكْم، َولَِكْن 
َ
إنَُّكْم اَل تََسُعوَن انلَّاَس بِأ

ُلُقِ    لِيََسْعُهْم مِْنُكْم بَْسُط الْوَْجِه وَُحْسُن اخلْ
Verily, you cannot embrace and suffice all 

people with your money, but you can 
embrace and suffice them all with a 

cheerful face and good manners. 

 :احلديث .1591
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إنكم ال تسعون انلاس »: -صىل اهلل عليه وسلم
بأموالكم َولْيََسُعُهْم منكم بَْسُط الوجه وحسن 

 «.اخللق

** 

1591. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Verily, you cannot embrace and suffice 

all people with your money, but you can embrace and 

suffice them all with a cheerful face and good 

manners". 

 حسن لغريه.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound by virtue of 

corroborating evidence. 
Hadith Grade: 

احلديث ديلل ىلع فضل بسط الوجه وطالقته 
وبشاشته عند اللقاء، وفضل حسن اخللق وحسن 

الفعل املعارشة، ومعاملة انلاس بالالكم الطيب و
احلسن ، وهذا بمقدور لك إنسان، وهذه األخالق يه 

 اليت جتلب املحبة وتديم األلفة بني أفراد املجتمع.

** 

This Hadith is a proof of the virtue of having a smiling, 

cheerful face when meeting others as well as the virtue 

of having good manners and good social relations and 

of being kind to all people in word and deed. This is 

indeed within the capacity of each human being. Good 

manners create mutual love and nurture amicability and 

friendliness among the members of a society. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 األشعريون : هم قبيلة بايلمن، منهم أبو موىس األشعري ريض اهلل عنه. •
 .اغأرملوا : فرغ زاُدهم، أو قارب الفر •

 .يف الغزو : اخلروج لقتال العدو •

 .بالسوية : بالعدل و انلصيفة •

 .فهم مين : قريبون خلقاً وهدياً  •

 :فوائد احلديث
 .بيان فضيلة األشعريني .1

 .جواز حتديث الرجل بمناقب قومه .2

 .فضيلة اإليثار واملواساة .3

 .استحباب خلط الزاد يف السفر واحلرض أيضاً  .4

 .يدفع أفراد أموااًل تعطى للمحتاج منهم، ويكون الفائض لصالح اجلميعجواز اتلأمني اتلعاوين، وهو أن  .5

إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام 
  عياهلم باملدينة

The Ash‘aris, if they ran short of provisions 
while on a military expedition would gather 

everything they had in one piece of cloth, 
then they would divide it evenly among 

themselves. 

 :احلديث .1592
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

: "إنَّ األشعريني إذا -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
أرَملُوا يف الَغْزِو، أو قَلَّ طعاُم ِعياهِلم باملدينِة، مَجَُعوا 

اكن عندهم يف ثوٍب واحٍد، ثم اقتََسُموه بينهم يف ما 
ِويَِّة، َفُهم ِمينل وأنا ِمنُهم".  إناٍء واحٍد بالسَّ

** 

1592. Hadith: 

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, said: ‘The Ash‘aris, if they 

ran short of provisions while on a military expedition or 

if their children were short of food in Madinah, would 

gather everything they had in one piece of cloth, then 

they would divide it evenly among themselves. 

Therefore, they are from me and I am from them”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إن األشعريني وهم قوم أيب موىس ريض اهلل عنه إذا 
قل طعامهم أو اكنوا يف الغزو للجهاد يف سبيل اهلل 

ك مجعوا طعامهم واقتسموه بينهم باملساواة، فذلل
استحقوا أن ينسبوا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم نسبة رشف وحمبة وهو كذلك منهم عليه 
السالم ىلع طريقتهم يف هذا اخللق العظيم من اإليثار 

 ولزوم الطاعة

** 

The Ash‘aris; the people of Abu Musa al-Ash‘ari, may 

Allah be pleased with him, if they ran short of food or 

they were fighting for the sake of Allah, would gather 

their food and divide it evenly among themselves. For 

this reason, they were the most deserving to be linked 

to the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him; meaning that they belonged to 

him in terms of honor and love. He also belonged to 

them in terms of his adherence to these same great 

morals of altruism and obedience (to Allah). 
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 املراجع:املصادر و

 ـه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث 1422صحيح ابلخاري , ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار طوق انلجاة, الطبعة: األوىل، 
قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب  -ر العسقالين ,رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايقالعريب, بريوت. فتح ابلاري البن حج

, 2ه. رشح مسلم للنووي, دار إحياء الرتاث, ط1379عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.دار املعرفة, ط بدون,  -ادلين اخلطيب
ه. بهجة 1423ني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، ه. تطريز رياض الصاحل1392

ه. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار الوطن للنرش، 1418انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي،الطبعة األوىل 
ه . نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني 1430ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل,  1426الرياض, الطبعة: 

 .. ه1407ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرشة, 
   (5543) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اِلين يرس، ولن يشاد اِلين إال غلبه، 
وا وأبْشوا، واستعينوا بالغدوة فسددوا وقارب

 والروحة ويشء من اِلجلة
 

Indeed, the religion (of Islam) is easy. No 
one overburdens himself with the religion 

but he will be overwhelmed by it. So be 
moderate in your religion; if you can't 

reach perfection, try to be near to it and 
receive the glad tidings that you will be 

rewarded. 

 :احلديث .1593
صىل -قال: قال انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
إن ادلين يرس، ولن يشاد ادلين إال »: -اهلل عليه وسلم

غلبه، فسددوا وقاربوا وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة 
دوا سد»ويف رواية: «.  والروحة ويشء من ادلجلة

وقاربوا، واغدوا وروحوا، ويشء من ادلجلة، القصد 
 «.القصد تبلغوا

** 

1593. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘Indeed, the religion (of 

Islam) is easy. No one overburdens himself with the 

religion but he will be overwhelmed by it. So be 

moderate in your religion; if you can't reach perfection, 

try to be near to it and receive the glad tidings that you 

will be rewarded. Take benefit of the morning, evening, 

and part of the night (to worship Allah).’" [Al-Bukhari] 

Another narration reads: “Do your duties as well as you 

can and try to be near to perfection; make use of the 

morning, evening, and part of the night. Be moderate, 

be moderate and you will reach your goal.” [Al-Bukhari] 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ال يتعمق أحد يف األعمال ادلينية ويرتك الرفق إال 
عجز وانقطع عن عمله لكه أو بعضه فتوسطوا من 
غري مبالغة وقاربوا إن لم تستطيعوا العمل باألكمل 

أبرشوا باثلواب ىلع العمل فاعملوا ما يقرب منه و
ادلائم وإن قل واستعينوا ىلع حتصيل العبادات 
بفراغكم ونشاطكم. قال انلووي: قوهل: "ادلين" هو 
مرفوع ىلع ما لم يسم فاعله، وروي منصوًبا، وروي: 

: -صىل اهلل عليه وسلم-"لن يشاد ادلين أحد" وقوهل 
"إال غلبه": أي: غلبه ادلين وعجز ذلك املشاد عن 

قاومة ادلين لكثة طرقه. واألمر بالغدو، وهو السري م
أول انلهار، والرواح، وهو السري آخر انلهار، وادلجلة، 
ويه السري يف الليل من باب التشبيه، شبه املسلم يف 
سريه ىلع الرصاط املستقيم باإلنسان يف عمله 
ادلنيوي، فيف حال اإلقامة يعمل طريف انلهار، ويرتاح 

ل السفر يسري بالليل وإذا تعب نزل قلياًل، ويف حا
 .-تعاىل-وارتاح، وكذلك السري إىل اهلل 

** 

If anyone overburdens himself with religious duties 

without leniency, he will not be able to continue in that 

way and will inevitably stop performing all such duties 

or part of them. So be moderate without going to 

extremes and do your best. If you cannot reach 

perfection, try to do what brings you closer to it and 

receive glad tidings that you will be rewarded for your 

regular deeds, even if they are only few. Take 

advantage of your free time and the times you feel 

active to perform acts of worship. 
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 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -اهلل عنهريض -أبو هريرة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يشاد : يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته واملشادة املغابلة •

 .الغدوة : سري أول انلهار •

 .الروحة : آخر انلهار •

 .ادلجلة : آخر الليل •

 .سددوا : أي: الزتموا السداد وهو اتلوسط يف العمل •

 .خذ باألكمل فاعملوا ما يقرب منهقاربوا : إذا لم تستطيعوا األ •

 .القصد : لزوم اتلوسط يف األمر •

 :فوائد احلديث
 .القصد يف العبادة يوصل إىل مرضاة الرب ودوام القيام بعبوديته .1

 .ىلع العابد أن َيتار أوقات النشاط يف العبادة ويلصل نشاطه .2

 .اتلطوع يعقبها الفتورلك متنطع يف ادلين ينقطع ألن غلوه يؤدي إىل امللل, واملبالغة يف  .3

 .اإلسالم دين يرس ورفع احلرج وهذا من خصائص هذه األمة .4

 .األخذ بالرخص الرشعية يف وقتها .5

 املراجع:املصادر و

. 1422صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق, ط 
.  1428اعم  4الصاحلني, تأيلف أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي, حتقيق: عصام موىس هادي, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر, ط  رياض

مة, بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاص
 2002. - 1423ط

   (5795) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

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

 .شانه : اعبه وقبحه •

 :فوائد احلديث
 .رضورة اتلحيل بالرفق فإنه يزين املرء وجيمله يف أعني انلاس وعند اهلل تعاىل .1

 .ابلعد عن العنف والشدة والغلظة ألنها تشني صاحبها عند انلاس وعند اهلل سبحانه .2

 املراجع:صادر وامل

ني, صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحل
 .2002 – 1423تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاصمة, ط

   (5796) لرقم املوحد:ا

إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال يْنع 
  من يشء إال شانه

Verily, kindness/compassion is not found 
in anything but that it adorns it, and it is 

not removed from anything but that it 
makes it defective. 

 :احلديث .1594
صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنها- عن اعئشة

إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، »قال:  -وسلم
 «.وال يزنع من يشء إال شانه

** 

1594. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said: "Verily, kindness/compassion is not found in 

anything but that it adorns it, and it is not removed from 

anything but that it makes it defective". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

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

** 

A kind, gentile, and compassionate person 

accomplishes what he needs to or at least part of it (in 

a nice, pleasant manner), while a violent and coarse 

person does not accomplish it, and even if he does, he 

does so with trouble and hardship. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يقول يوم القيامة يا ابن آدم  -عز وجل-إن اهلل 
  مرضت فلم تعدين

Allah, the Almighty and the Magnificent, 
will say on the Day of Judgment: “O son of 
Adam, I was ill, but you did not visit Me”. 

 :احلديث .1595
-اَل رسوُل اهلل َقال: قَ -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة

َيُقوُل يَوَم  -عز وجل-: "إنَّ اهلَل -صىل اهلل عليه وسلم
 ، الِقيَاَمِة: يَا اْبَن آَدَم، َمرِْضُت فَلَْم َتُعديِن! قَاَل: يَا رَبل
َكيَْف أُعوُدَك َوأنَْت رَبُّ الَعالَِمنَي؟!، َقاَل: أَما َعِلْمَت 

! أَما َعِلْمَت أنََّك لَْو أنَّ َعبِْدي فاَُلناً َمرَِض فَلَْم َتُعْدهُ 
ُعْدتَُه لَوََجْدتيَن ِعنَْدُه! يَا اْبَن آَدَم، اْستَْطَعْمتَُك فَلَْم 
، َكيَْف أْطِعُمَك َوأنَْت رَبُّ  ُتْطِعميِن! َقاَل: يَا رَبل
الَعالَِمنَي؟! َقاَل: أَما َعِلْمَت أنَُّه اْستَْطَعَمَك َعبِْدي 

ا َعِلْمَت أنََّك لَْو أْطَعْمتَُه لَوََجْدَت فاُلٌن فَلَْم ُتْطِعْمُه! أمَ 
َذلَِك ِعنِْدي! يَا اْبَن آَدَم، اْستَْسَقيْتَُك فَلَْم تَْسِقيِن! قَاَل: 
، َكيَْف أْسِقيَك َوأنَْت رَبُّ الَعاملنََي؟! َقاَل:  يَا رَبل
اْستَْسَقاَك َعبِْدي فُاَلٌن فَلَْم تَْسِقِه! أَما َعِلْمَت أنََّك لَْو 

 َقيْتَُه لَوََجْدَت َذلَِك ِعنِْدي".سَ 

** 

1595. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: ‘Allah, the Almighty 

and the Magnificent, will say on the Day of Judgment: 

“O son of Adam, I was ill, but you did not visit Me.” He 

will respond: “O Lord, how could I visit You and You are 

the Lord of the worlds?” Allah will say: “Did you not 

know that My Servant, so-and-so, was ill but you did not 

visit him? Do you not know that if you had visited him, 

you would have found Me with him? O son of Adam, I 

asked you for food, but you did not feed Me.” He will 

respond: “O Lord, how could I feed You and You are 

the Lord of the worlds?” He will say: “Did you not know 

that My Servant, so-and-so, asked you for food, but you 

did not feed him? Do you not know that if you had fed 

him, you would have found (its reward) with Me? O son 

of Adam, I asked you for water, but you did not give Me 

any.” He will respond: “O Lord, how could I give You 

(water) to drink and You are the Lord of the worlds?” 

And Allah will say: “My Servant, so-and-so, asked you 

for a drink, but you did not give him one. Do you not 

know that if you had given him a drink, you would have 

found (its reward) with Me"’”? 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
قال: "يقول اهلل تعاىل يوم القيامة: يا ابن  -عليه وسلم

آدم مرضت فلم تعدين، قال: كيف أعودك، وأنت رب 
إيل حىت أعودك، العاملني"، يعين: وأنت لست حباجة 

قال: أما علمت أن عبدي فالناً مرض فلم تعده، أما 
إنك لو عدته لوجدتين عنده. هذا احلديث ليس فيه 
إشاكل يف قوهل تعاىل: مرضت فلم تعدين؛ ألن اهلل 
تعاىل يستحيل عليه املرض؛ ألن املرض صفة نقص 
واهلل سبحانه وتعاىل مزنه عن لك نقص، لكن املراد 

د من عباده الصاحلني وأويلاء اهلل باملرض مرض عب
سبحانه وتعاىل هم خاصته، وهلذا قال: أما إنك لو 
عدته لوجدتين عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي 
كما قال يف الطعام والرشاب، بل قال: لوجدتين عنده، 

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him said: “O son of Adam, I was ill, but you did not 

visit Me.” He will respond: “O Lord, how could I visit You 

and You are the Lord of the worlds?” meaning: You are 

independent and not in need of my visit. Allah will say: 

“Did you not know that My Servant, so-and-so, was ill 

but you did not visit him? Do you not know that if you 

had visited him, you would have found Me with him?” 

There is nothing difficult to understand in this Hadith in 

the part where Allah, the Almighty, says: "I was ill, but 

you did not visit Me", because it is impossible for Allah, 

the Almighty, to become ill, as illness is an attribute of 

deficiency and Allah, Glorified and Exalted be He, is 

free from deficiency. What is meant by "ill" here is that 

one of the righteous slaves of Allah was sick and the 

allies of Allah, Glorified and Exalted be He, were close 

to Him . For this reason, Allah said: "…if you had visited 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 يا لعبدي.استسقيتك : طلبُت منك السق •
 .استطعمتك : طلبت منك الطعام لعبدي •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-إثبات صفة الالكم هلل  .1

 .احلث ىلع عيادة املريض وإطعام الطعام وبذل املاء ملن حيتاج إيله .2

 .احلسنات ال تضيع، وأنها عند اهلل بماكن .3

م واإلسقاء حيث أثبت عبد ومعبود، ورب ومربوب، وخالق وخملوق، احلديث حجة تبطل عقيدة احللول واالحتاد، فهو ظاهر يف العيادة واإلطعا .4
 .تعاىل اهلل عما يصفون علواً كبرياً 

وهذا يدل ىلع قرب املريض من اهلل عز وجل، وهلذا 
إذا داع  قال العلماء: إن املريض حري بإجابة ادلاعء

لشخص أو داع ىلع شخص. قوهل: "يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمين"، يعين طلبت منك طعاماً 
فلم تطعمين، ومعلوم أن اهلل تعاىل ال يطلب الطعام 
نلفسه لقول اهلل تبارك وتعاىل: "وهو يُطِعم وال يُطَعم" 

، فهو غين عن لك يشء ال حيتاج لطعام 14األنعام: 
عبد من عباد اهلل فعلم به  وال رشاب، لكن جاع

شخص فلم يطعمه، قال اهلل تعاىل: "أما إنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي"، يعين: لوجدت ثوابه 
عندي مدخراً لك احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعمائة 
ضعف إىل أضعاف كثرية. قوهل: "يا ابن آدم 
استسقيتك"، أي: طلبت منك أن تسقيين فلم 

يك وأنت رب العاملني؟"، تسقيين، قال: "كيف أسق
يعين: لست يف حاجة إىل طعام وال رشاب، قال: "أما 
علمت أن عبدي فالناً ظمئ أو استسقاك فلم تسقه، 
أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي"، 
إسقاُء من طلب منك السقيا فأسقيته جيعلك جتد 
ذلك عند اهلل مدخراً احلسنة بعرش أمثاهلا إىل 

 أضعاف كثرية. سبعمائة ضعف إىل

him, you would have found Me with him", and did not 

say: "you would have found (its reward) with Me", as He 

said in regard to the food and drink. This indicates how 

close the sick person is to Allah, the Almighty and the 

Magnificent. Hence, the scholars said: "The sick person 

is worthy of having his supplication answered, whether 

he supplicates for someone or against someone." “O 

son of Adam, I asked you for food, but you did not feed 

Me.” It is known that Allah, the Almighty, does not seek 

food for Himself, as He says: {He who feeds and is not 

fed} [Surat-ul-An`aam: 14] Allah is independent and 

does not need anyone or anything or food or drink, but 

if one of Allah’s Servant’s feels hungry and someone 

knows about it but does not feed him, Allah, the 

Almighty, says: “Do you not know that if you had fed 

him, you would have found (its reward) with Me?” This 

means that you would have found the reward of giving 

him food saved for you as a good deed, and a good 

deed can be multiplied ten times and up to seven-

hundred times, or as many times as Allah wills.  “O son 

of Adam, I asked you for water, but you did not it give 

Me any”, meaning: I asked you for a drink, but you did 

not give Me a drink. He responds: “… how could I give 

You (water) to drink and You are the Lord of the 

worlds?” meaning: You are not in need of food or drink. 

Then Allah says: “My Servant, so-and-so, asked you for 

a drink, but you did not give him one. Do you not know 

that if you had given him a drink, you would have found 

(its reward) with Me?” Providing someone with 

something to drink when they ask for a drink will win 

you a reward that will be saved for you as a good deed, 

and a good deed can be multiplied ten times and up to 

seven-hundred times or as many times as Allah wills. 
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 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
 ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل, دار 1423جدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، العزيز املبارك انل

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء  1426ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة: 
 .رتاث العريب, بريوتال

   (5544) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 .اعئشة ريض اهلل عنها اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يعطي ىلع الرفق : أي: يثيب ىلع لني اجلانب. •
 .العنف : الشدة واملشقة •

 الرفق : لني اجلانب •

 :فوائد احلديث
 .إثبات صفة الرفق واملحبة هلل تعاىل، وإثبات اسم الرفيق .1

 .علو مزنلة الرفق بني ماكرم األخالق .2

 .يل من اهلل تعاىلالرفيق يستحق اثلناء اجلميل واألجر اجلز .3

 .تقبيح صورة العنف والشدة والغلظة حيث إن صاحبها حمروم من اخلري .4

 املراجع:املصادر و

مد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث املسند  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

أبو العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج, تأيلف: 
 .1392اعم  2نلووي, انلارش: دار إحياء الرتاث العريب, طزكريا حميي ادلين حيىي بن رشف ا

   (5797) الرقم املوحد:

  إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر لكه
The Messenger of Allah, peace be upon 

him, said: "Allah is Lenient and He loves 
leniency in all matters". 

 :احلديث .1596
قالت:  قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

إن اهلل رفيق حيب الرفق يف »وسلم:  صىل اهلل عليه
إن اهلل »قال انليب صىل اهلل عليه وسلم: «. األمر لكه

رفيق حيب الرفق، ويعطي ىلع الرفق، ما ال يعطي ىلع 
 «العنف، وما ال يعطي ىلع ما سواه

** 

1596. Hadith: 

Aishah reported, may Allah be pleased with her, that 

the Messenger of Allah, peace be upon him, said: 

"Allah is Lenient and He loves leniency in all matters." 

[Al-Bukhary and Muslim] The Prophet, peace be upon 

him, said: "Allah is Lenient and He loves leniency. He 

rewards for leniency what He does not reward for 

harshness or for anything else." [Muslim] 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إن اهلل رفيق حيب أن تكون لك األمور برفق وحيب 
من عباده من اكن رفيقاً خبلقه لني اجلانب حسن 
اتلعامل ويثيب ىلع ذلك ما ال يثيب ىلع العنف 

رفيق يف مجيع األمور، فهذا خلق عظيم والشدة، وهو 
وحمبوب هلل سبحانه وتعاىل، فاملسلم ينبيغ هل أن 

 يتصف به دائًما.

** 

Allah is Lenient, and He loves those of His 

slaves/servants who are lenient towards His creation, 

gentle, and pleasant in dealing with others. He rewards 

those lenient people more than any who are harsh and 

overly strict, and rewards for leniency and gentleness 

hat which He does not reward for any other thing. This 

great characteristic of leniency and gentleness is 

beloved to Allah and a therefore a Muslim should 

always characterize himself with this trait. 
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 :Brief Explanation : اإلمجايلاملعىن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 أنس بن مالك اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْكلَة : يه ا •

َ
 ملرة الواحدة من األكل اكلغداء والعشاء، والقول اثلاين أنها اللقمة الواحدة.األ

بة : يه املرة الواحدة من الرشاب، وفيه قوالن اكألكلة • ْ  .الرشَّ

 :فوائد احلديث
 .إثبات صفة الرىض هلل سبحانه وتعاىل .1

 .أن رىض اهلل قد ينال بأدىن سبب اكحلمد بعد األكل والرشب .2

 .عز وجل وأنه سبب لرضاه, وأن الشكر طريق للنجاة والقبولاحلث ىلع شكر اهلل  .3

 .بيان أدب من آداب الطعام والرشاب .4

 .بيان كرم اهلل عز وجل فقد تفضل عليك بالرزق وريض عنك باحلمد .5

 .السنة حتصل بقول: احلمد هلل .6

 املراجع:املصادر و

: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. نزهة املتقني رشح املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق
ديلل   1987 - 1407اعم  14رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 

يع, دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد بن عالن الصدييق الشاف
سة, ط بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني, تأيلف: حممد بن صالح العثيمني, مدار الوطن بإرشاف املؤس

تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار   2009 - 1430دار كنوز إشبيليا, طكنوز رياض الصاحلني, رئيس الفريق العليم: محد العمار,  1425
 2002 - 1423العاصمة, ط

   (5798) الرقم املوحد:

إن اهلل لريىض عن العبد أن يأكل األكلة، 
بة، فيحمده  فيحمده عليها، أو يْشب الْشَّ

 عليها
 

Allah is pleased with a believer who eats 
some food and then praises Him for it, or 
who drinks some drink and then praises 

Him for it. 

 :احلديث .1597
إن اهلل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

لريىض عن العبد أن يأكل األكلة، فيحمده عليها، أو 
بة، فيحمده عليها  «.يرشب الرشَّ

** 

1597. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Allah is pleased with a 

believer who eats some food and then praises Him for 

it, or who drinks some drink and then praises Him for 

it". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إن من أسباب مرضاة اهلل سبحانه شكره ىلع األكل 
 والرشب فهو سبحانه وحده املتفضل بهذا الرزق.

** 

One of the means to earn Allah's pleasure is to thank 

Him for the food and water that we consume, for He 

alone is the bestower of these bounties. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-هشام بن حكيم بن حزام  اتلخريج:

بُوَن انلاس يف اِلنيا ِيَن ُيَعذِّ ب اذلَّ  Verily, Allah tortures those who torture  إن اهلل ُيَعذِّ
people in this world. 

 :احلديث .1598
: أنه -ريض اهلل عنهما-ام بن حكيم بن حزام عن هش

قيموا يف 
ُ
ْنبَاِط، وقد أ

َ
ناس من األ

ُ
ام ىلع أ َمرَّ بالشَّ

يُْت! فقال: ما هذا؟  الشمس، وُصبَّ ىلع رؤوسهم الزَّ
بُون يف اخلََراج  ويف رواية: ُحِبُسوا يف اجِلْزَيِة  -قيل: ُيَعذَّ

 اهلل صىل-فقال هشام: أْشَهُد لَسِمْعُت رسول اهلل  -
بُوَن »يقول:  -عليه وسلم يَن ُيَعذل ِ ب اذلَّ إن اهلل ُيَعذل

فدخل ىلع األمري، فحدثه، فأمر بهم «. انلاس يف ادلنيا
 فَُخلُّوا.

** 

1598. Hadith: 

Hishaam ibn Hakeem ibn Hizaam, may Allah be 

pleased with them, reported that while in Syria he 

passed by some Nabataean peasants who had been 

made to stand in the sun with oil poured on their heads. 

He asked, "What is this?" He was told, "They are being 

punished on account of the land-tax." In another 

narration, "They have been imprisoned on account of 

the Jizyah (head tax)." So Hishaam said, "I testify that I 

heard the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, saying, 'Verily, Allah tortures 

those who torture people in this world.' " He then went 

to the ruler and spoke with him, and the ruler ordered 

their release. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

َمرَّ  -ريض اهلل عنهما-إن هشام بن حكيم بن حزام 
ناس من فالحني العجم، وقد أوقفوا يف 

ُ
ام ىلع أ بالشَّ

الشمس تلحرقهم، وزيادة يف تعذيبهم صبَّ ىلع 
ْيت تشتد حرارته مع حرارة رؤوسهم ا ْيُت؛ ألن الزَّ لزَّ

عن سبب  -ريض اهلل عنه-الشمس، فسأل هشام 
تعذيبهم  فأجابوه بأنهم لم يدفعوا ما عليهم من أجرة 
األرايض اليت يعملون عليها، ويف رواية: أنهم لم 

-يدفعوا ما وجب عليهم من اجلزية، فلما رأى هشام 
-ء الضعفاء قال هذا اتلنكيل بهؤال -ريض اهلل عنه
صىل اهلل -: أشهد لَسِمْعُت رسول اهلل -ريض اهلل عنه

بُون انلاس ممن ال  -عليه وسلم َيرب أن من ُيَعذل
يستحق اتلعذيب، فإن اهلل تعاىل يعذبهم يوم القيامة، 
جزاء وفاًقا، ثم بعد أن قال مقوتله تلك: دخل ىلع 

صىل اهلل -األمري وأخربه بما سمعه من رسول اهلل 
فما اكن من األمري إال أن تركهم يف  -ليه وسلمع

حاهلم. ولكن ال يعين ذلك عدم عقوبة املخطئ 
وإيالمه بما يردعه ويكف رشه، بل املنيه عنه هو 

 اتلعذيب الزائد عن العقوبة املعتادة.

** 

Hishaam ibn Hakeem ibn Hizaam, may Allah be 

pleased with them, was in Syria and passed by some 

non-Arab peasants who were made to stand in the sun 

in order to be burnt by it. Their torture was amplified by 

pouring oil over their heads, because its heat intensifies 

with the heat of the sun. Hishaam, may Allah be 

pleased with him, asked about the reason for their 

torture, and he was told that they did not pay their land 

tax (Kharaaj). Another narration says that they did not 

pay the Jizyah (head tax). When Hishaam, may Allah 

be pleased with him, witnessed such torture of those 

weak individuals, he said: I testify that I heard the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, say that whoever tortures people who do 

not deserve to be tortured, Allah the Exalted will torture 

him on the Day of Resurrection. After he made this 

statement, he went to the ruler of the land and informed 

him of what he had heard from the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him. The 

ruler immediately set them free.  However, this does not 

mean that the wrong-doer should not be punished with 

what is likely to deter him and put an end to his evil; 

rather, what is forbidden is torture that exceeds the 

customary forms of punishment. 
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 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
حون من الَعجم. • ْنبَاط : الفالَّ

َ
 األ

 .افعاخلََراج : ما ُيْفَرض ىلع األرض املفتوحة من املال مقابل تركها يف يد ادل •

 .اجِلْزَية : ما ُيْفَرض ىلع أهل اذلمة •

 .ُخلُّوا : تُِركوا من الَعذاب •

 :فوائد احلديث
 .الرتهيب من تعذيب املساكني والضعفاء أكث مما فعلوه من اخلطأ .1

 .حتريم تعذيب انلاس حىت الكفار بغري موجب رشيع .2

 .حتذير الظاملني من الُظلم .3

 .باألمر باملعروف وانليه عن املنكر -سلمصىل اهلل عليه و-تمسك أصحاب رسول اهلل  .4

ِعيَّة .5  .استحباب قبول األمري انلَِّصيحة من الرَّ

ِعيَّة انلصح للحاكم واألمري .6  .الواجب ىلع الرَّ

 املراجع:املصادر و

. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: ه1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ه.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، 1430محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث م.         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 1997 -ه 418سنة النرش: 
 صحيح.   ه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني بن ماهر. د: حتقيق انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –العريب 

ه. ديلل الفاحلني، تأيلف: 1422طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  تأيلق: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار ابلخاري،
، تأيلف: يلع بن حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح

رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، ه. 1422سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
 .ه1426الطبعة: 

   (8888) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–سعد بن أيب وقاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اتليق : املمتثل لألوامر، واملجتنب للنوايه. •
 .الغين : غين انلفس، وغىن املال كذلك •

 .ل هلم، املنقطع لعبادة ربهاخليف : اخلامل اذلكر اذلي ال يعرف بني انلاس، املعزت •

 :فوائد احلديث
 .فضل اعزتال انلاس مع لزوم طاعة اهلل عند خوف الفتنة وفساد انلاس .1

 .بيان الصفات املقتضية ملحبة اهلل لعباده، ويه اتلقوى واتلواضع والرىض بما قسم اهلل .2

 .طائعال العبد حيب وأنه ،-به الالئق الوجه ىلع ويه–إثبات صفة املحبة هلل  .3

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي
ه. رشح رياض 1407ابعة عرشة, ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الر1430إشبيليا, الطبعة األوىل, 

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت.  1426الصاحلني البن عثيمني,دار الوطن للنرش،الرياض, الطبعة: 

 Verily, Allah loves the servant who is"  إن اهلل حيب العبد اتليق الغِن اخليف
pious, free of wants, and inconspicuous". 

 :احلديث .1599
 إنَّ : "مرفواعً  -عنه اهلل ريض–وقاص  عن سعد بن أيب

 ".اخليفَّ  الغينَّ  اتليقَّ  الَعبدَ  حُيبُّ  اهللَ 

** 

1599. Hadith: 

Sa'd ibn Abi Waqqaas, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Verily, Allah loves the 

servant who is pious, free of wants, and 

inconspicuous". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بني انليب عليه الصالة والسالم صفة الرجل اذلي 
حيبه اهلل عز وجل فقال: "إن اهلل حيب العبد اتليق 

اذلي يتيق اهلل عز وجل فيقوم  الغين اخليف"، اتليق:
بأوامره وجيتنب نواهيه، فيقوم بالفرائض وجيتنب 
املحرمات، وهو مع ذلك وصف بأنه غين استغىن 
بنفسه عن انلاس غىن باهلل عز وجل عمن سواه ال 
يسأل انلاس شيئاً وال يتعرض للناس بتذلل بل هو 
غين عن انلاس مستغن بربه، ال يلتفت إىل غريه.، 

ال يظهر نفسه وال يهتم أن يظهر عند  وهو خيف
انلاس أو يشار إيله بابلنان أو يتحدث انلاس عنه 
جتده من بيته إىل املسجد، ومن مسجده إىل بيته ومن 

 بيته إىل أقاربه وإخوانه.

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, described the man whom Allah, The Almighty, 

loves: "Verily, Allah loves the servant who is pious, free 

of wants, and inconspicuous." The pious man is he who 

fears Allah, thus he complies with His commands and 

avoids His prohibitions. Along with piety, he is rich in 

that he is free of (unnecessary) desires. He is in no 

need of people because Allah is sufficient for him. He 

asks Allah alone for his needs. He is also 

inconspicuous, preferring to keep a low profile. He does 

not care for being seen by people or pointed at or talked 

about. You find him going from his house to the masjid 

and from the masjid to his house, and from his house 

to the houses of his relatives and brethren. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

507 
 

احلجاج, لإلمام انلووي دار إحياء الرتاث ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن  1428رياض الصاحلني للنووي, ت: الفحل, دار ابن كثري, الطبعة: األوىل، 
 .ه1392العريب, الطبعة اثلانية , 

   (5545) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

508 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواًما ويضع به 
 Indeed, Allah elevates some people with  آخرين

this Book and degrades others. 

 :احلديث .1600
-أن انليب  :-ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 
إن اهلَل يَرفُع بهذا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

 «.الِكتاِب أقْواماً وَيَضُع به آَخِرينَ 

** 

1600. Hadith: 

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: “Indeed, Allah elevates 

some people with this Book and degrades others”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 
قال: "إن اهلل يرفع بهذا الكتاب  -اهلل عليه وسلم

به آخرين"، يعين: معناه أن هذا القرآن أقواماً ويضع 
يأخذه أناس يتلونه ويقرءونه، فمنهم من يرفعه اهلل 
به يف ادلنيا واآلخرة، ومنهم من يضعهم اهلل به يف 
ادلنيا واآلخرة، من عمل بهذا القرآن تصديقاً 
بأخباره، وتنفيذاً ألوامره واجتناباً نلواهيه، واهتداء 

ولكها أخالق -ن أخالق بهديه، وختلقاً بما جاء به م
، فإن اهلل تعاىل يرفعه به يف ادلنيا واآلخرة، -فاضلة

وذلك ألن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم 
ولك العلم، وقد قال اهلل تعاىل: "يرفع اهلل اذلين آمنوا 

، أما 11منكم واذلين أوتوا العلم درجات" املجادلة: 
نات انلعيم. وأما يف اآلخرة فريفع اهلل به أقواماً يف ج

اذلين يضعهم اهلل به فقوم يقرءونه وحيسنون قراءته، 
ال يصدقون  -والعياذ باهلل-لكنهم يستكربون عنه 

بأخباره، وال يعملون بأحاكمه يستكربون عنه عماًل، 
وجيحدونه خرباً إذا جاءهم يشء من القرآن 
كقصص األنبياء السابقني أو غريهم أو عن ايلوم 

به ذلك صاروا والعياذ باهلل يشككون اآلخر أو ما أش
يف ذلك وال يؤمنون، وربما يصل بهم احلال إىل اجلحد 
مع أنهم يقرءون القرآن، ويف األحاكم يستكربون ال 
يأتمرون بأمره وال ينتهون بنهيه، هؤالء يضعهم اهلل 

 يف ادلنيا واآلخرة، والعياذ باهلل.

** 

This Hadith means that the Qur'an is taken up by some 

people, who consequently read it. Allah elevates by 

means of the Qur'an some people in the world and 

afterlife, and demotes by means of which others in both 

worlds. Those who are elevated are those who follow 

the Qur'an, believe in its news, observe its commands 

and prohibitions, and take as their model the ethics it 

promotes. Allah will raise their status in this world and 

in the Hereafter because the Qur'an is the fountainhead 

of knowledge. Allah the Almighty says: {Allah will raise 

those who have believed among you and those who 

were given knowledge, by degrees.} [Surat-ul-

Mujaadalah: 11] In the Hereafter, these people will be 

elevated in the gardens of bliss.  On the other hand, the 

people whom Allah degrades by means of the Qur'an 

are those who read the Qur'an and even recite it well, 

but are arrogant toward it. They neither believe in its 

news nor implement its rulings. They are arrogant in 

theory and practice. For example, when they come 

across stories of the previous Prophets or others, or 

information about the Last Day, they suspect and do 

not believe in them. They might even end up denying 

the Qur'an, although they read it. These Allah will 

demote in both worlds. 
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 :معاين املفردات
 يضع : َيفض. •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع االهتمام بكتاب اهلل تالوة وحفظاً وفهماً وعمالً  .1

 .العلم يرفع صاحبه يف ادلنيا واآلخرة، ما ال يرفعه املال وال امللك وال غريهما .2

 .األمة املسلمة عزها ورشفها بتمسكها بدينها، والقيام حبق كتابها .3

 املراجع:املصادر و

ملرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، رياض الصاحلني من الكم سيد ا-2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، -3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

-5ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -بصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكت-4ه. 1426الرياض، 
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (10119) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

 اعئشة ريض اهلل عنها. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :داتمعاين املفر
 حبسن خلقه : بسط الوجه وبذل انلدى وكف األذى •

 :فوائد احلديث
 .حسن اخللق يضاعف اثلواب واألجر حىت يبلغ العبد به درجة الصائم اذلي ال يفطر والقائم اذلي ال يتعب .1

 املراجع:املصادر و

ألرنؤوط وآخرون, إرشاف: عبداهلل الرتيك, انلارش: مؤسسة مسند اإلمام أمحد بن حنبل, تأيلف: أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباين, حتقيق: شعيب ا
اعم  1. سنن أيب داود, تأيلف: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين, حتقيق: شعيب األرنؤوط, انلارش: دار الرسالة العاملية, ط1421اعم  1الرسالة, ط

, دار ابن اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل1430
ارش: املكتب اإلساليم, انل, األبلاين ادلين نارص حممد: حتقيق, العمري اخلطيب عبداهلل بن حممد: تأيلف, املصابيح مشاكة. 2002 – 1423العاصمة, ط

 .1985اعم  3ط
   (5799) الرقم املوحد:

إن املؤمن يلدرك ِبسن خلقه درجة الصائم 
  القائم

Verily, a believer attains the rank of one 
who fasts and prays abundantly by his good 

manners. 

 :احلديث .1601
إن املؤمن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 «يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم

** 

1601. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said: "Verily, a believer attains the rank of one who 

fasts and prays abundantly by his good manners". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

فضيلة حسن اخللق وأنه يبلغ بصاحبه يف املزنلة عند 
اهلل ويف اجلنة مزنلة املداوم ىلع الصيام وقيام الليل، 
وهما عمالن عظيمان وفيهما مشقة ىلع انلفوس، 

 وحسن اخللق أمر يسري.

** 

This Hadith indicates the immense virtue of good 

manners and that through them, one reaches a high 

rank in the sight of Allah and in Paradise. The rank of a 

person of goad manners equals that of the person who 

often fasts all day and prays at length during the night. 

These are great acts of worship which involve sacrifices 

and hardships, whereas treating people with good 

manners is easier by comparison. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  ج:اتلخري
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
واد، فمنيه عنه. •  ال يَْصبُغوَن : املراد: ِخضاب شعر اللحية والرأس األبيض بُصفرة أو مُحرة؛ وأما السَّ
 .-عليه السالم-ايلهود : ايلهود هم املنتسبون إىل دين موىس  •

 .-عليه الصالة والسالم- انلَّصارى : هم أتباع عيىس •

 :فوائد احلديث
يب باحلناء وغريه، سواء اكن يف اللحية أم يف غريها .1  .استحباب صبغ الشَّ

 .احلث ىلع خمالفة ايلهود وانلصارى يف عوائدهم وما اكن من شأنهم من مظهر وبلاس وغري ذلك .2

ص لك مسلم ىلع الزتام السنة انلبوية املطهرة، وال يليق به تقليد غري للمسلم شخصية متمزية عن غريه يف َملْبَِسه وهنَْداِمه وُسلوِكه، فليحر .3
 .املسلمني يف شؤونهم

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –ري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب احلجاج انليسابو

 زهري حممد: حتقيق ابلخاري، إسماعيل بن حممد: تأيلف ابلخاري، صحيح   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي
 هـ1422انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  انلارص،

   (8908) الرقم املوحد:

  يَْصبُغوَن، فَخالُِفوهمإن ايلهود وانلصارى ال 
The Jews and Christians do not dye (their 
grey hair), so do the opposite of what they 

do. 

 :احلديث .1602
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إن ايلهود وانلصارى ال »قال:  -اهلل عليه وسلم
 «.يصبغون، فخالفوهم

** 

1602. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: “The Jews and Christians 

do not dye (their grey hair), so do the opposite of what 

they do”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-َيرب أبو هريرة 
أخربهم بأن ايلهود وانلصارى أي ال  -عليه وسلم

يب  يصبغون شعر رؤوسهم وحِلاهم، بل يرتكون الشَّ
عر،  فيها ىلع حاهل، فأمر أن َيالفوهم بصبغ الشَّ

 وخضب اللحية والرأس.

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, told the Companions that the Jews and 

Christians do not dye their hair or beards; rather, they 

leave grey hair as it is. So he ordered them to do the 

opposite of what the Jews and Christians do by dying 

their hair and beards. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 أدىن : أقل. •
 .مقعد أحدكم : مزنتله يف اجلنة •

 ه وحتبه؟هل تمنيت : هل استوفيت ما تشتهي •

 :فوائد احلديث
 .أن اهلل تعاىل يعطي عباده يف اجلنة ما يتمنون، ويزيدهم من فضله .1

 .-تعاىل-إثبات صفة الالكم هلل  .2

 .منازل أهل اجلنة متفاوتة ادلرجات .3

 .أدىن أهل اجلنة مزنلة هل أضعاف ُملك ملوك ادلنيا .4

 .، وأن خزائنه مألى ال تنفذ-سبحانه وتعاىل -بيان عظم كرم اهلل  .5

 .-تعاىل -ال ينحرص نعيم اجلنة ىلع يشء معني، بل جيد فيها املؤمن لك ما يتمناه وتشتهيه نفسه فضال وجودا وكرما من عند اهلل  .6

إن أدىن مقعد أحدكم من اجلنة أن يقول هل: 
تمن، فيتمىن ويتمىن فيقول هل: هل تمنيت؟ 

فيقول: نعم، فيقول هل: فإن لك ما تمنيت ومثله 
 معه

 

Verily, the lowest place of any of you in 
Paradise will be that Allah will tell him to 
express his wish. He will wish and wish 
again. Allah will then ask him: Have you 

expressed your wish? He will answer: Yes, I 
have. Allah will say: You will have what you 
have wished for and the like thereof along 

with it. 

 :حلديثا .1603
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إنَّ أدىن َمْقَعِد أحِدكم من »قال:  -اهلل عليه وسلم
، فيتمىنَّ ويتمىنَّ فيقول هل: هل  اجلنة أن يقول هل: َتَمنَّ
تمنَّيَت؟ فيقول: نعم، فيقول هل: فإن لك ما تمنَّيَت 

 «.ومثله معه

** 

1603. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "Verily, the lowest place of any of you 

in Paradise will be that Allah will tell him to express his 

wish. He will wish and wish again. Allah will then ask 

him: 'Have you expressed your wish?' He will answer: 

'Yes, I have.' Allah will say: 'You will have what you 

have wished for and the like thereof along with it"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إن أقل أهل اجلنة ملاًك وأنزهلم مرتبة َمن ينال أمانيه 
لكها حبيث ال تبَق هل أمنية إال حتققت، حيث يقول 

فيتمىن ما يشاء، حىت إذا تمىن مجيع « تمن»اهلل هل: 
فإن لك ما تمنيت ومثله »أمانيه، قال اهلل تعاىل هل: 

 .-تعاىل-زيادة وفضاًل وإكراًما من اهلل « معه

** 

The person who will have the lowest place in Paradise 

will be the one who will receive all of his wishes, such 

that none of his wishes will be left unfulfilled. Allah will 

say to him: 'Wish for anything', so he will wish for 

everything he wants, until, when he had wished for 

everything he wants, Allah will say to him: 'Verily, you 

will receive that which you wished for and the like 

thereof', as an increase, blessing and generous gift 

from Allah the Almighty. 
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 املراجع:املصادر و

 املال سلطان نب لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
م. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل آل مبارك، نرش: دار العاصمة، 2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، – بريوت الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي

ديلل الفاحلني  -ه. 1430ة األوىلالطبع -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -م. 2002 - ـه1423الرياض، الطبعة: األوىل، 
بهجة انلاظرين رشح  -ه. 1425الطبعة الرابعة-بريوت-دار املعرفة-لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا

ني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، نزهة املتقني رشح رياض الصاحل -ه. 1418الطبعة األوىل -رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مؤسسة الرسالة

   (8342) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :عاين املفرداتم
 يرتاءون : ينظرون ويشاهدون. •

 :فوائد احلديث
 . أهل اجلنة متفاوتو املنازل حبسب درجاتهم يف العمل والفضل .1

 املراجع:املصادر و

طوق انلجاة انلارش : دار -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح املتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -

بهجة  1407عة عرشطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابمص /د تأيلف الصاحلني،
 انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس

 .هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر
   (8354) الرقم املوحد:

إن أهل اجلنة يلرتاءون الغرف يف اجلنة كما 
  ترتاءون الكوكب يف السماء

The dwellers of Paradise will see the upper 
abodes of Paradise as you see the stars in 

the sky. 

 :احلديث .1604
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد 

إن أهل اجلنة يَلَرَتاَءْوَن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
 «.الُغَرَف يف اجلنة كما ترََتاَءْوَن الكوكب يف السماء

** 

1604. Hadith: 

Sahl ibn Sa`d, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "The dwellers of Paradise will see the 

upper abodes of Paradise as you see the stars in the 

sky". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

نة يف املنازل حبسب درجاتهم يف يتفاوت أهل اجل
الفضل، حىت إن أهل ادلرجات العىل لرياهم من هو 

 أسفل منهم، اكنلجوم.

** 

The dwellers of Paradise are of different ranks and 

levels based on their degrees of virtue. The dwellers of 

the highest ranks will be seen as the stars by those in 

the lower ranks. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليه.متفق ع راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 يرتاءون : ينظرون ويشاهدون. •
 .الغابر : اذلاهب يف األفق •

 .الكوكب ادلري : انلجم شديد اإلضاءة •

 .األفق : السماء •

 :فوائد احلديث
 .ضلأهل اجلنة متفاوتو املنازل حبسب درجاتهم يف العمل والف .1

 .من صدق املرسلني وآمن بهم يبلغ منازهلم .2

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح املتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -بلايق ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ا1422الطبعة : األوىل -

 ديلل. 1407عرش الرابعة:ط الرسالة، مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن، مصطىف /د تأيلف الصاحلني،
الن. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن يلع بن حممد ع حممد تأيلف الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني

ض اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. تطريز ريا

قهم إن أهل اجلنة يلرتاءون أهل الغرف من فو
كما تراءون الكوكب اِلري الغابر يف األفق من 

 املْشق أو املغرب تلفاضل ما بينهم
 

The dwellers of Paradise will look at the 
dwellers of the lofty chambers above them 
in the same way that you look at a shining 

star far away on the horizon, in the East or 
in the West, due to their superiority over 

one another. 

 :احلديث .1605
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد 

إن أهل اجلنة يلَرَتاَءْوَن أهل »قال:  -عليه وسلم
الغرف من فوقهم كما تَراَءْوَن الكوكب ادلري الغابر 

 «يف األفق من املرشق أو املغرب تِلَفاُضِل ما بينهم
قالوا: يا رسول اهلل؛ تلك منازل األنبياء ال يبلغها 

بىل واذلي نفيس بيده، رجال آمنوا باهلل »غريهم قال: 
 «.وصدقوا املرسلني

** 

1605. Hadith: 

Abu Sa`eed, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, said: "'The dwellers of Paradise will look at 

the dwellers of the lofty chambers above them in the 

same way that you look at a shining star far away on 

the horizon, in the East or in the West, due to their 

superiority over one another.' The Companions said: 'O 

Messenger of Allah! Are these lofty chambers for the 

prophets and nobody else can reach them?' He replied: 

'No! By Allah in whose Hand my soul is, these are for 

the men who believed in Allah and believed the 

Messengers"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أهل اجلنة تتفاوت منازهلم حبسب درجاتهم يف 
الفضل، حىت إن أهل ادلرجات العىل لرياهم من هو 

 أسفل منهم اكنلجوم.

** 

The dwellers of Paradise will be in different levels 

according to their level of virtue, such that those in the 

high levels will be seen by those below them just as the 

stars are seen in the sky. 
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م. كنوز رياض الصاحلني،  2002 - ـه 1423ك، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض الطبعة: األوىل، الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَ 
 .ه1430-1تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

   (8351) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :يلاملعىن اإلمجا

إن أول انلاس يُقىض يوم القيامة عليه رُجل 
يت به، فعرَّفه نِعمته، فعَرفَ 

ُ
ها، قال: فما اْستُْشِهَد، فأ

 َعِملت فيها؟ قال: قَاتَلُْت فيك حىت اْستُْشِهْدُت 
 

The first to be judged on the Day of 
Judgment is a man who was martyred. He 
will be brought and Allah will remind him 

of His favor [upon him], which he will 
recognize. Allah will say: What did you do 
as a token of gratitude for that favor? He 

will say: I fought for Your sake until I was 
martyred. 

 :احلديث .1606
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إن أول انلاس »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
يت به،

ُ
 يُقىض يوم القيامة عليه رُجل اْستُْشِهَد، فأ

فه نِعمته، فعَرفَها، قال: فما َعِملت فيها؟ قال:  فعرَّ
قَاتَلُْت فيك حىت اْستُْشِهْدُت. قال: َكذبَْت، ولكنك 
ِمَر به فَُسِحب 

ُ
قَاتَلَْت ألن يقال: َجِريء! فقد قيل، ثم أ

ليق يف انلار. ورجل تعلم العلم 
ُ
ىلع وجهه حىت أ

فه نَِعمه فع يت به فعرَّ
ُ
َرفَها. قال: وعلمه، وقرأ القرآن، فأ

فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت 
فيك القرآن، قال: َكَذبَْت، ولكنك تعلمت يلقال: 
اعلم! وقرأت القرآن يلقال: هو قارئ؛ فقد قيل، ثم 
ِمر به فَُسِحب ىلع وجهه حىت أليق يف انلار. ورجل 

ُ
أ

يت به 
ُ
َع اهلل عليه، وأعطاه من أصناف املال، فأ وَسَّ

فه نَِعمه، فعَرفَها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما فعرَّ 
تركت من سبيل حُتِبُّ أن ُينَْفَق فيها إال أنفقت فيها 
لك. قال: َكَذبَْت، ولكنك فعلت يلقال: جواد! فقد 

ِمر به فَُسِحب ىلع وجهه حىت أليق يف انلار
ُ
 «.قيل، ثم أ

** 

1606. Hadith: 

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: 'The first to be 

judged on the Day of Judgment is a man who was 

martyred. He will be brought and Allah will remind him 

of His favor [upon him], which he will recognize. Allah 

will say: "What did you do as a token of gratitude for 

that favor?" He will say: "I fought for Your sake until I 

was martyred.” Allah will say: "You have lied. You 

fought so it would be said that you were brave, and it 

was said." It will be commanded that he be dragged on 

his face until he is thrown in the Fire. A man who 

acquired knowledge, taught it, and recited the Qur'an. 

He will be brought and Allah will remind him of His favor 

[upon him], which he will recognize. Allah will say: 

"What did you do as a token of gratitude for that favor?" 

He will say: "I acquired knowledge and taught it, and I 

recited the Qur'an for Your sake." Allah will say: "You 

have lied. You learned so it would be said that you were 

a scholar, and you recited the Qur'an so it would be said 

that you were a reciter, and that was said." It will be 

commanded that he be dragged on his face until he is 

thrown in the Fire. A man for whom Allah expanded his 

resources and gave him from all types of wealth. He will 

be brought and Allah will remind him of His favor [upon 

him], which he will recognize. Allah will say: "What did 

you do as a token of gratitude for that favor?" He will 

say: "I left no path wherein You love to spend except 

that I spent therein for Your sake." Allah will say: "You 

have lied. You did that so it would be said that you were 

generous, and that was said." It will be commanded that 

he be dragged on his face until he is thrown in the Fire”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن أول من يُقيض فيهم يوم القيامة هم ثالثة أصناف: 
ق مرايئ، ثم إن  ُمتَعللم مرايئ ومقاتل مرايئ ومتصدل

يأىت بهم إيله يوم القيامة  -سبحانه وتعاىل-اهلل 

** 

Three types of people will be the first to be judged on 

the Day of Judgment: an ostentatious fighter, an 

ostentatious learner, and an ostentatious charity-giver. 

Allah the Almighty will bring them and remind them of 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :تمعاين املفردا
 يُقىض يوم القيامة عليه : حيكم عليه ويفصل يف أمره. •
فه نِعمته : عرَّف اهلل العبد نِعمته اليت اكنت عليه يف ادلنيا •  .عرَّ

 .قَاتَلْت فيك : أي ألجلك ونلرَص ِدينك •

 .فقد ِقيل : أي حصل لك يف ادلنيا ما أردت •

 .فَُسِحب : ُجرَّ  •

 .َجواد : كثري اجلُود والعطاء •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من الرياء، وأن أول ما يقىض فيه يوم القيامة أعمال الرياء بإظهارها وتأنيب أصحابها وفضحهم .1

ة العقوبة عليه .2 ياء وشدل  .تغليظ حتريم الرل

 .-تعاىل-ال يكيف العمل الظاهر للنجاة يف اآلخرة، بل ال بد من اإلخالص وابتغاء وجه اهلل  .3

 .فقط وهو مدح انلاس هلم املراؤون يأخذون ثوابهم يف ادلنيا .4

 .املراؤون يوم القيامة ال جيدون إال العذاب جزاء وفاقا هلم .5

 .امتهان وإذالل للمرائني؛ ألنهم يسحبون ىلع وجوههم موضع كرامتهم إىل انلار .6

 .-تعاىل-وجوب إخالص العمل هلل  .7

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397سالة، الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الر
م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد 1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

ياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ر. بريوت –ث العريب عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتا
 .ه 1426 ـه   رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش،  1428، الطبعة: األوىل، 

   (8899) الرقم املوحد:

فيعرفهم اهلل نعمته فيعرفونها ويعرتفون بها فيسأل 
عمة، لك منهم: ماذا صنعت؟ يعين يف شكر هذه انل

فيقول األول: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. 
فقال اهلل هل: كذبت، ولكن تعلمت يلقال: اعلم، 
وقرأت القرآن يلقال: قارئ ليس هلل، بل ألجل 
مر به فُسحب ىلع وجهه يف انلار، وكذا من 

ُ
الرياء، ثم أ

 بعده.

His favor upon them, which they will acknowledge. 

When asked about what they did with such a divine 

favor, they will say, respectively, that they fought, 

learned and taught, and gave charity for Allah's sake. 

The fact is that they did such things to show off, without 

intending them for Allah's sake. Therefore, they will be 

dragged on their faces and thrown in Hellfire. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داود.رواه أبو  راوي احلديث:

 أبو َثْعلَبَة اخلَُشين ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 مزنال : ماكنا يف أثناء السفر. •
 .الشعاب : مجع ِشْعب: وهو الطريق يف اجلبل •

يْل ومَ  •  .ْسلاًَك األودية : مجع واد: وهو ُمنَْفَرج بني جبال أو تاِلل أو آكام يكون َمنَْفًذا للسَّ

 .من الشيطان : من وسوسته وإغوائه •

 :فوائد احلديث
 .كراهية االنفراد يف املزنل يف السفر .1

 .استحباب االجتماع يف السفر حلصول اتلعاون واألنس .2

 .أن الفرقة من الشيطان .3

 .رسعة استجابة الصحابة ألمر انليب صىل اهلل عليه وسلم .4

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -يد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم س -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -سسة الرسالةمصطىف اخِلن وغريه، مؤ
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد  -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -العرصية. 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة . يلع بن 

ْوِدية إنما  إن َتَفررقَكم يف
َ
عاب واأل هذه الشِّ

 Your scattering about in the mountain  ذلكم من الشيطان
passes and valleys is indeed from the devil. 

 :احلديث .1607
مرفواعً: اكن -عن أيب َثْعلَبَة اخلَُشين ريض اهلل عنه 

وِْديَِة. 
َ
عاِب واأل انلاس إذا نزلوا مزنال تفرقوا يف الشل

إن »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل فقال 
وِْدية إنما ذلكم من 

َ
عاب واأل َقكم يف هذه الشل َتَفرُّ

فلم يزنلوا بعد ذلك مزنال إال انضم «. الشيطان
 بعضهم إىل بعض.

** 

1607. Hadith: 

Abu Tha‘labah al-Khushani, may Allah be pleased with 

him, reported: "Whenever the people encamped during 

a journey, they would disperse in the mountain passes 

and valleys. When the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, noticed this, he said: 

'Your scattering about in the mountain passes and 

valleys is indeed from the devil.' After that, they kept 

close together whenever they set up camp". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن انلاس إذا نزلوا ماكنا أثناء السفر تفرقوا يف 
الشعاب واألودية، فأخربهم انليب صىل اهلل عليه 

أن تفرقهم هذا من الشيطان؛ يلخوف أويلاء وسلم 
اهلل وحيرك أعداءه، فلم يزنلوا بعد ذلك يف ماكن إال 
انضم بعضهم إىل بعض، حىت لو بُسط عليهم كساء 

 لوسعهم من شدة تقاربهم.

** 

The people used to scatter in the valleys and mountain 

passes when encamped during a journey. The Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, informed 

them about the fact that this is inspired by the devil in 

order to instill fear in them and lure the enemies of Allah 

(to attack them). After that incident, whenever they set 

up their camp, they would stay so close together that if 

a garment were spread over them, it would cover them 

all. 
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 الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة- األبلاين ادلين، نارص حممد- األم –صحيح أيب داود -ه. 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 .م 2002 - ـه 1423 األوىل،: ةالطبع

   (5948) الرقم املوحد:
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ْعىَم، 
َ
ْقَرَع وأ

َ
بَْرَص وأ

َ
إن ثالثة من بِن إَسائيل: أ

  فأراد اهلل أن يَبَْتلَِيهم، فبَعث إيلهم َملاًَك 
There were three (men) from the Children 

of Israel: a leper, a bald-headed, and a 
blind. Allah wanted to test them, so He sent 

to them an angel. 

 :احلديث .1608
صىل -أنه سمع انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

، يقول: "إني ثالثة من بين إرسائيل: -اهلل عليه وسلم
أبرص وأقرع وأعىم، فأراد اهلل أن يَبْتَِليَهم، فبعث 
إيلهم ملاًَك، فأىت األبرص؛ فقال: أيُّ يشء أحب 

قال: لون حسن، وجدل حسن، ويذهب عين إيلك؟  
اذلي قد قَِذَرين انلَّاس به.  قال: فمسحه فذهب عنه 
ْعِطَي لونا حسنا وجدلا حسنا.  قال: فأي املال 

ُ
قََذرُه، فأ

. -شك إسحاق-أحب إيلك؟  قال: اإلبل أو ابلقر 
اَء، وقال: بارك اهلل لك فيها.  قال:  ْعطي ناقة ُعرَشَ

ُ
فأ

: أي يشء أحب إيلك؟  قال شعر فأىت األقرع؛ فقال
حسن، ويذهب عين اذلي قد قَِذَرين انلاس به. 
ْعِطَي شعرا حسنا. فقال: أي 

ُ
فمسحه فذهب عنه، وأ

ْعِطَي بقرة 
ُ
املال أحب إيلك؟  قال: ابلقر أو اإلبل. فأ

حامال، قال: بارك اهلل لك فيها.  فأىت األعىم؛ فقال: 
 إيلَّ برصي أي يشء أحب إيلك؟ قال: أن يَُردَّ اهلل

فأبرص به انلاس. فمسحه فردَّ اهلل إيله برصه.  قال: 
ْعِطي شاة وادًلا. 

ُ
فأي املال أحب إيلك؟  قال: الغَنم، فأ

نِْتَج هذان، وَودلَّ هذا، فاكن هلذا واٍد ِمن اإلبل، 
ُ
فأ

وهلذا واٍد ِمن ابلقر، وهلذا واٍد من الغنم.  قال: ثم إنه 
فقال: رجل مسكني  أىت األبرص يف صورته وهيئته،

قد انقطعت يب احِلبال يف سفري، فال بلوغ يل ايلوم 
إال باهلل ثم بك، أسألك باذلي أعطاك اللون احلسن 
َتبَلَُّغ به يف سفري.  فقال: 

َ
واجلدل احلسن واملال بعريا أ

احلقوق كثرية.  فقال: كأين أعرفك، ألم تكن أبرص 
؟  فقال: إنما َيْقَذرُك انلاس، فقرًيا فأعطاك اهلل املال

ورثت هذا املال اكبًرا عن اكبٍر.  فقال: إن كنت اكذبا 
ك اهلل إىل ما كنت.  وأىت األقرَع يف صورته فقال  فصريَّ
هل مثل ما قال هلذا، وردَّ عليه مثل ما ردَّ عليه هذا.  
ك اهلل إىل ما كنت.  قال:  فقال: إن كنت اكذبا فصريي

كني وابن وأىت األعىم يف صورته، فقال: رجل مس
سبيل قد انقطعت يب احِلبال يف سفري، فال بالغ يل 

** 

1608. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that he heard the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, say: ''There were three (men) 

from the Children of Israel: a leper, a bald-headed, and 

a blind. Allah wanted to test them, so He sent to them 

an angel. The angel went to the leper and said: 'Which 

thing do you like most?' He said: 'A good color, fine 

skin, and to get rid of what makes me disgusting in the 

eyes of people.' He wiped over his body, so his illness 

went away and he was given a good color and fine skin. 

He (the angel) said: 'Which wealth do you like most?' 

He said: 'Camels, or cows (the sub-narrator Is-haaq 

was in doubt).' So he was given a she-camel in an 

advanced stage of pregnancy, and he (the angel) said: 

'May Allah bless it for you.' Then he went to the bald-

headed man and said: 'Which thing do you like most?' 

He said: 'Good hair, and to get rid of what makes me 

disgusting in the eyes of people.' He wiped over his 

head, so his condition went away and he was given 

good hair. Then the angel said: 'Which wealth do you 

like most?' He said: 'Cows or camels.' So, he was given 

a pregnant cow and the angel said: 'May Allah bless it 

for you.' Then he went to the blind man and said: 'Which 

thing do you like most?' He said: 'That Allah restores to 

me my eyesight so that I can see people.' He wiped 

over his eyes, so Allah restored to him his eyesight. 

Then the angel said: 'Which wealth do you like most?' 

He said: 'Sheep.' So he was given a pregnant ewe. The 

three then had offspring from the ones given to them: 

one had a valley of camels, the second a valley of cows, 

and the third a valley of sheep. Later, the angel went to 

the leper in his (past) appearance and said: 'I am a poor 

person, and I am running out of provision in my journey, 

so I cannot reach my destination except with the help 

of Allah and then your favor. I ask you by the One Who 

gave you good color, fine skin and wealth to give me 

one camel to carry me in my journey.' He said: 'I have 

many rights to fulfill.' Thereupon, he (the angel) said: 'It 

seems to me that I know you. Were you not a leper 

whom people found disgusting, and a poor man then 

Allah gave you wealth?' He said: 'I have inherited this 

wealth from my forefathers.' Thereupon, the angel said: 

'If you are lying, may Allah change you to your past 

condition.' He then went in his (past) appearance to the 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ايلوم إال باهلل ثم بك، أسألك باذلي ردَّ عليك برصك 
َتبَلَُّغ بها يف سفري.  فقال: قد كنت أعىم فردَّ 

َ
شاة أ

اهلل إيلَّ برصي، فُخْذ ما ِشئْت وَدْع ما ِشئْت، فواهلل ال 
ْجَهُدك ايلوم بيشء أخذته هلل.  فقال:

َ
ْمِسْك مالك؛  أ

َ
أ

فإنما ابتُِليتُم؛ فقد ريِضَ اهلل عنك، وَسِخط ىلع 
 صاحبيك".

bald-headed man and said to him the same as what he 

had said to the leper, and he replied to him in the same 

way the leper did. So, the angel said: 'If you are lying, 

may Allah change you to your past condition.' Then he 

went in his (past) appearance to the blind man and said: 

'I am a poor man and a wayfarer. My provisions have 

run short in my journey, and today there is no way to 

reach my destination except with the help of Allah and 

then with your help. So, I ask you by the One Who 

restored to you your eyesight to give me one sheep by 

which I should be able to make provisions for the 

journey.' The man said: 'I was blind and Allah restored 

to me my eyesight. You may take whatever you like and 

leave whatever you like. By Allah, I shall not stand in 

your way today for what you take in the name of Allah.' 

Thereupon, the angel said: 'Keep your property. The 

fact is that the three of you were put to test. Now, Allah 

is pleased with you and is displeased with your two 

companions'' '. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عن ثالثة من بين  -عليه وسلمصىل اهلل -َُيْرِبُ 
ِصيب لكٌّ منهم بَعاَهٍة يف اجلسم، وفقر من 

ُ
إرسائيل أ

املال، وهم: أبرص: به مرض ولون خمتلف يف جدله، 
وأقرع: ذهب شعر رأسه أو بعضه، وأعىم؛ فأراد اهلل 
أن َيتربهم ويمتحن إيمانهم وشكرهم؛ فأرسل إيلهم 

م ملاكً يف صورة إنسان. فأىت امللك إىل األ برص، وقدَّ
األبرص ألن داءه أقبح وأشنع وأعظم، فقال هل: أي 
يشء أحبي إيلك؟ قال: لون حسن وجدل حسن، وأن 
يذهب عين ادلاء اذلي قد تباعد عين انلاس بسببه، 
ولم يقترص ىلع طلب اللون احلسن؛ ألن جدل الربص 
حيصل هل من اتلقلص والتشنج واخلشونة ما يزيد به 

قال: فأي املال أحب إيلك؟ قال: قبح صاحبه واعرِهِ. 
اإلبل أو قال ابلقر. شك الراوي هل سمع اإلبل أو 
ابلقر، واملرجح اإلبل لكونه اقترص عليها يف قوهل: 
فأعطي ناقة حاماًل أىت عليها من محلها عرشة أشهر 
من يوم أمحلها، ويه من أنفس اإلبل، وقال: بارك اهلل 

مة احلديث. لك فيها. وقد استجيب داعؤه كما يف تت
قال: فأىت األقرع فقال: أيي يشء أحبي إيلك؟ قال: 
شعر حسن، ويذهب عين هذا القرع اذلي قد كرهين 

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, tells the story of three men from the Children of 

Israel. They were poor and each had a physical defect: 

one was a leper with bad skin and abnormal skin color, 

the second was bald-headed with all or most of the hair 

on his head gone, and the third was blind. Allah, the 

Almighty, wanted to test their faith and gratitude so He 

sent to them an angel in the form of a man.  The angel 

went to the leper first, for his condition was the most 

loathsome, repulsive, and serious. He asked him which 

thing he liked most. The leper said: good color and 

good skin and to be rid of what made people avoid me. 

He did not only ask for good color but wanted his 

leprosy to be gone completely, for with this disease one 

has very rough and wrinkled skin, which makes it uglier 

and makes him feel more ashamed of it. Then, the 

angel asked him which wealth he liked most. The leper 

said: camels or cows. The sub-narrator was uncertain 

if he had heard it ''camels'' or ''cows''. However, it is 

most probable that it was ''camels,'' for the text later 

mentions that the leper was given a she-camel that was 

ten-months pregnant. A gift like this was very precious. 

The angel prayed that Allah bless the she-camel for the 

leper. The prayer was answered, as shown later in the 

Hadith.  Then the angel went to the bald man and asked 

him what thing he liked most. The bald man said that 

he liked to have good hair and that his baldness be 
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انلاس بسببه. قال: فمسحه امللك، إما حمل ادلاء فقط 
وهو األقرب، أو مجيع بدنه تلعمه بركته؛ فذهب عنه 
القرع وأعطى شعراً حسناً، قال امللك هل: فأيي املال 

قال: ابلقر. فأعطي بقرة حاماًل. وقال:  أحب إيلك؟
بارك اهلل لك فيها. وقد استجيب داعؤه كما يف تتمة 
احلديث. قال: فأىت األعىم فقال: أيي يشء أحبي 
برصبه انلاس، 

ُ
إيلك؟ قال: أن يرد اهلل إيلي برصي فأ

قال: فأمري يده ىلع عينيه، وحيتمل ىلع مجيع بدنه، 
 إيله برصه. قال: فأي واألول أقرب كما تقدم، فردي اهلل

املال أحب إيلك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة ذات ودل، 
وقيل حاماًل، فتوىل صاحبا اإلبل وابلقر والدتها، 
وكذلك صاحب الغنم. فاكن هلذا واد مليئا من اإلبل، 
وهلذا واد من ابلقر، وهلذا واد من الغنم، قال العيين: 

بِل َوابْلَقر: )وراَع عرف ااِلْسِتْعَمال َحيُْث قَاَل  يِف اإْلِ
أنتج، َويِف الْغنم: ودل(. قال: ثم إن امللك أىت األبرص 
متصوراً يف صورته اليت اكن عليها، وهيئته من رذالة 
امللبس وُنوها، فجاءه بعد أن صار معاىف غنياً يف 
الصورة اليت قد جاءه فيها أول مرة، فقال: رجل 

سائل يف مسكني حمتاج، قد انقطعت يب األسباب والو
طلب الرزق يف سفري؛ فال وصول يل للماكن اذلي 
أريده ايلوم إال باهلل ثم بك لكونك مظهراً للخري 
غنيًّا، وهذا من امللك من املعاريض اليت يقصد بها 
اتلوصل إىل إفهام املقصود من غري أن يراد حقيقتها. 
وقال: أقسم عليك مستعطفاً بـاذلي أعطاك اللون 

ن واملال بعد االبتالء بالفقر احلسن واجلدل احلس
واملرض بعرياً واحًدا أكتيف به يف سفري. فقال 
، فال يوجد فاضل عن  األبرص: احلقوق كثرية يلعَّ
احلاجة ألعطيك إياه فانظر غريي. فقال امللك: كأين 
أعرفك، ألم تكن أبرص تكرهك انلاس؛ فعافاك 

ا املال؟ فقال: إنم -عز وجل-اهلل، فقرياً فأعطاك اهلل 
ورثت هذا املال عن أيب وجدي. وحاصله إنكار 
تلك احلال السيئة ودعوى أنه نشأ يف تلك األحوال 
احلسنة، فيه غري متجددة عليه، وهذا من إنكار 
انلعم وكفر املنعم، محله عليه ابلخل. فقال امللك: إن 
ك اهلل وردك إىل احلالة  كنت اكذباً يف دعواك فصريَّ

cured, for people detested him because of it. The angel 

wiped over his head or his whole body (the first is more 

likely), so the baldness was gone. The man was given 

good hair. The angel then asked him which wealth he 

liked most, and he said that it was cows. So, he was 

given a pregnant cow. The angel prayed that the cow 

be blessed for him. The prayer was answered, as 

shown later in the Hadith.  Then the angel went to the 

blind man and asked him which thing he liked most. The 

blind man said: it is that Allah would restore to me my 

eyesight. So, the angel passed his hand over the man's 

eyes or over his whole body (the first is more likely). So, 

Allah restored to the man his eyesight. Then the angel 

asked him which wealth he liked most, and he said that 

it was sheep. So he was given a ewe with a little lamb, 

or a pregnant ewe (as per another narration).  The three 

men took care of their animal gifts, which produced 

many offspring. The first had a valley filled with camels, 

the second had a valley filled with cows, and the third 

had a valley filled with sheep.  Later on, the angel came 

to the leper in his past image, wearing worn-out clothes. 

He told him that he was a poor man who ran out of 

provision in his travel, and that he could not reach his 

destination except with the help of Allah, then with the 

man's favor. The angel was implicitly referring to the 

man's wealth, as it was apparent that he was rich. He 

asked him by Allah who gave him a good color, fine 

skin, and wealth after his past miserable condition of 

poverty and illness, for a he-camel to ride in his travel. 

The leper said: I have many debts to settle, and I do not 

have anything extra to give you, so go ask someone 

else. The angel said: It seems to me that I know you. 

Were you not a leper whom people found detestable 

but Allah granted you recovery, and you were poor but 

Allah gave you wealth? The man said that he inherited 

his wealth from his father and grandfather. In other 

words, he denied his miserable past and claimed that 

he grew up in good conditions, which is absolute denial 

of Allah's favors upon Him and ungratefulness to Him, 

prompted by his miserliness. Thereupon, the angel 

prayed that if the man was lying that Allah restores him 

to his former condition.  Then the angel went to the bald 

man in the image in which people used to detest him 

for. The bald man responded to the angel in the same 

way the leper had done. Although the angel went to him 

looking like him before recovery and wealth, and 

although he received such recovery and wealth at his 

hands, he denied knowing him and even boasted that 

he inherited the wealth from his father. So, in addition 

to being a liar, he reached an extent of  wickedness and 



 ( ـه1438 –ذو احلجة  30) 

524 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-عليه السالم-، أي من يرجع نسبه إيله، وإرسائيل لقب يعقوب -عليهم السالم-بين إرسائيل : هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل  •
•  ، ا أبيض، ويَُسبلب أبرص : الربص مرض ُمْعٍد مزمن يظهر ىلع شلك ُبَقع بيضاء يف اجلسد، يؤذي اجلهاز العصيبي أو هو مرض حُيِْدث يف اجلسم قرِْشً

ـًا  .َحاكًّ مؤمل

صلع •
َ
 .أقرع : هو من زال شعر رأسه أو بعضه، وُيْطلَق عليه أيضا األ

 .أن يبتليهم : ََيْتَرِبهم بنعمته •

 .قذرين انلاس : كره انلاس بسببه رؤياي والقرب مين •

 .فذهب عنه قذره : أي: ُشيِفَ من برصه •

 .انلاقة احلامل اليت أىت ىلع محلها عرشة أشهر أو ثمانية ُعرَشاء : •

 األقرع يف صورته اليت اليت كنت عليها. قال: وأىت
يقذرها انلاس وهيئته اليت حيقرونها لرثاثتها، فإنه مع 
كونه أىت هل يف صورته وهيئته اليت أتاه عليها أواًل 
وحصل هل منه ما حصل من الشفاء والغىن أنكر 
معرفته وجتاهل به وتفاخر عليه بأنه إنما جاءه املال 

انتىه يف  من أبيه، فضم إىل كذبه قبائح تنىبء عن أنه
اللؤم واحلمق إىل اغية لم يصلها غريه. فقال هل امللك 
مثل ما قال لألبرص وردي األقرع عليه مثل ما ردي 
األبرص. فقال امللك: إن كنت اكذباً فصريك اهلل إىل 
ما كنت عليه من القرع والفقر. قال: وأىت األعىم 
متشالًك يف صورة آديم أعىم ويف هيئته األوىل، فقال 

 -أي: مسافر-: رجل مسكني وابن سبيل امللك
انقطعت يب احلبال يف سفري فال بالغ يل ايلوم إال 
باهلل ثم بك، أسألك باذلي ردي عليك برصك شاةً أتبلغ 

بها يف سفري. فقال ذلك الرجل متذكراً  -أي: أكتيف-
عليه وحسن حاهل بعد بؤسه: قد  -تعاىل-نعم اهلل 

ما شئت من املال  كنت أعىم فردي اهلل إيلي برصي فخذ
ودع ما شئت منه، فواهلل ال أشق عليك ايلوم يف ردي 
يشء أخذته، فقال امللك: أمسك مالك فإنما امتحنتم 
واعملكم اهلل العالم ِبميع األمور معاملة املخترِب؛ 
يلرتتب ىلع عملكم أثره، إذ اجلزاء إنما جعله اهلل 

بق يف مرتباً ىلع ما يبدو يف اعلم الشهادة ال ىلع ما س
علمه، فقد ريض عنك وسخط ىلع صاحبيك 

 األبرص واألقرع.

foolishness that others have not reached. Therefore, 

the angel prayed that if the man was lying that Allah 

restores him to his former condition.  Then the angel 

went to the blind man in the form of a blind man. He told 

him that he was a poor man and a wayfarer who was 

on a journey and ran out of provision. He also told him 

that he could not reach his destination except with the 

help of Allah then with his help. He asked him by Allah 

Who restored to him his eyesight to give him one sheep 

as a provision for his journey. The man, aware of Allah's 

favor upon him and his transformation from misery to a 

good life, said: Indeed I was blind and Allah restored 

my eyesight. So, take from his sheep whatever you 

wish to take and leave whatever you wish to leave, and 

I will not ask you to return anything that you take. The 

angel told him: Keep your property. The three of you 

were being tested. Allah, the All-Knowing of all matters, 

was testing you so that you would be rewarded based 

on what you did, not based on His foreknowledge of 

your actions and fate. Verily, you have earned Allah's 

pleasure, while your companions; the leper and the 

bald man, have incurred His wrath. 
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 .وادلا : ذات ودل يف بطنها أو اليت ُعرف منها كثة الودل وانللتَاج •

نْتج : توىلَّ صاحب انلَّاقَة وصاحب ابلقرة نتاجهما وتويلدهما وإصالحهما •
َ
 .أ

 .انقطعت يب احِلبال : األسباب اليت أطلب بها الرزق •

ل به إىل ابلدل اذلي أريدهأتبلغ به : أت •  .وصي

 .اكبرا عن اكبر : َوِرْثتُه من أيب وأجدادي •

ل بها إىل ابلدل اذلي أريده •  .بالغ : كفاية أتوصي

 .صريك اهلل إىل ما كنت : ردَّك إىل حالك األوىل برجوع العاهة إيلك •

عة اهلل، ال يأكلون، وال يرشبون، يسبحون الليل وانلهار ال ملاًك : واحد املالئكة، وهم اعلم غييب، خلقهم اهلل من نور، وجعلهم قائمني بطا •
 .يفرتون، هلم أشاكل وأعمال ووظائف مذكورة يف الكتاب والسنة، واإليمان بهم أحد أراكن اإليمان الستة

لك واللباس، وهذا هو الفرق بينهما •  .يف صورته وهيئته : الصورة يف اجلسم، واهليئة يف الشي

 .ر، سيم بذلك ملالزمته للطريقابن السبيل : أي: مساف •

 .ال أجهدك : أي ال أشق عليك يف رد ما أخذت •

 :فوائد احلديث
 .فيه -عز وجل-يف املال وأداء حق اهلل  -تعاىل-وجوب شكر نعمة اهلل  .1

ل َواخْلرَْيِ فِتْنًَة َوإِيَلْنَا تُرَْجُعوَن{ -سبحانه-أن اهلل  .2  .[35]األنبياء:  َيترب عباده بانلعم، }َوَنبْلُوُكْم بِالرشَّ

 .يف املال -تعاىل-حتريم كفر انلعمة ومنع حق اهلل  .3

 .جواز ذكر حال من مىض من األمم؛ يلتعظ به من سمعه .4

 .مرشوعية قول: باهلل ثم بك، فيكون العطف بثم ال بالواو يف مثل هذا اتلعبري .5

 .يف اإلخبار بمثل هذه القصص -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات معجزة للنيب  .6

 .انلعمة إىل اهلل شكر هلا وسبب بلقائها، ونسبتها لغريه كفر بها وسبب لزواهلانسبة  .7

 .إثبات املشيئة للمخلوق ولكنها تابعة ملشيئة اهلل وإرادته .8

 .-تعاىل-إثبات صفة الرضا هلل  .9

 .-تعاىل-إثبات صفة السخط هلل  .10

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد 1422نلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل صحيح ابلخاري، املحقق : حممد زهري بن نارص انلارص، ا
جلوزي، اململكة فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن صالح العثيمني دار ابن ا

 -ه1422ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 1424رم العربية السعودية، الطبعة: اثلانية، حم
ض م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية  ديلل الفاحلني لطرق ريا2001

 .ه 1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4مد بن عالن، طالصاحلني ملحمد يلع بن حم
   (5926) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-أنس بن مالك اتلخريج:
 رياض الصاحلني ديث:مصدر منت احل

 :معاين املفردات
 أراد .يف اجلنة سوقا . : جمتمع هلم جيتمعون فيه كما جيتمع انلاس يف ادلنيا يف أسواقها ، أي : تعرض األشياء ىلع أهلها، فيأخذ لك منهم ما  •
 . يأتونها لك مجعة . : أي يف مقدار لك أسبوع لفقد الشمس والليل وانلهار •

 . . : عطف اجلمال ىلع احلسن، من عطف اخلاص ىلع العامفزيدادون حسنًا ومجاالً  •

 . فتهب . : تهيج •

 . ريح الشمال . : يه اليت تهب من دبر القبلة وخصها باذلكر ألن العرب اكنوا يرجون السحابة الشامية اليت تأيت باخلري واملطر •

 . فتحثو . : تنهال •

 :فوائد احلديث
 . بيان أن أهل اجلنة يف زيادة حسن ومجال .1

 مثل  هذه األحاديث توجب لإلنسان الرغبة يف العمل الصالح اذلي يتوصل به إىل هذه ادلار .2

 املراجع:املصادر و

 مصطىف /د تأيلف الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ديلل الفاحلني لطرق رياض  1407طيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرشل أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين ييحم ابلغا، مصطىف /د اخلن،

ني، الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحل
حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن تأيلف حميي ادلين انلووي، 

 Verily, in Paradise there is a market to  إن يف اجلنة سوقا يأتونها ك مجعة
which people will come every Friday. 

 :احلديث .1609
إن يف »: مرفواعً  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

اجلنة سوقاً يأتونها لك مجعة. َفتَُهبُّ ريح الشمال، 
َفتَْحثُو يف وجوههم وثيابهم، فزيدادون حسناً ومجااًل 
فريجعون إىل أهليهم، وقد ازدادوا حسناً ومجااًل، 
فيقول هلم أهلوهم: واهلل لقد ازددتم حسناً ومجااًل! 
فيقولون: وأنتم واهلل لقد ازددتم بعدنا حسناً 

 «.ااًل!ومج

** 

1609. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: “Verily, in Paradise there 

is a market to which people will come every Friday. The 

north wind will blow and scatter fragrances on their 

faces and clothes, increasing them in charm and 

beauty. Then they will return to their families, having 

increased in charm and beauty, and their families will 

say to them: 'By Allah, you have increased in charm 

and beauty!' They will then say: 'And by Allah, you too 

have increased in charm and beauty after us”'! 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

َيربنا احلديث عن أنواع  انلعيم اذلي أكرم به أهل 
رور ادلهور اجلنة وما جيدونه من حسن ونعيم بم

واألزمان وما يقام هلم يف اجلنة من لقاءات وأسواق 
وُنوها إيناساً هلم، وكما أن هلم مجااًل ال مثيل هل وال 

 نظري وهو دائماً يف جتدد وازدياد .

** 

The Hadith informs us about the types of bliss that the 

dwellers of Paradise will be honored with, and what 

they will find of beauty and delight ages after ages. It 

also tells us about what will be established for them in 

Paradise from meetings and markets and things like 

that as a sort of entertainment for them. Moreover, they 

will enjoy renewable and increasing beauty which is 

matchless and unparalleled. 
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ه. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك . كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن 1430-1نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
 .ه. رشح رياض الصاحلني، املؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني1430-1ار، دار كنوز إشبيليا، طنارص العم

   (8353) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حديث أيب سعيد: متفق عليه. حديث أيب هريرة: متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-،  وأبو هريرة -ريض اهلل عنه-بوسعيد اخلدري أ اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
املضمر : هو أن يعلف الفرس حىت تسمن وتقوى، ثم يقلل العلف بقدر القوت ويدخل بيتاً، وتغىش باجلالل حىت حتىم فتعرق، فإذا جف  •

 .عرقها وخف حلمها؛ قويت ىلع اجلري

 .ما يقطعها : ال ينتيه إىل آخر ما يميل من أغصانها •

 .اجلواد : الفرس •

 .يف ظلها : أي حتت أغصانها •

 :فوائد احلديث
وأشجار بيان عظم أشجار اجلنة وظالهلا، مما يدل ىلع قدرته وىلع فضله ىلع عباده املتقني، حيث أورثهم دار الكرامة يتنعمون بما فيها من نعيم  .1

 .وظل ممدود

 .اجلنة بيان سعة .2

 .تلكون دار انلعيم ألويلائه -تعاىل-وجود اجلنة اليت خلقها اهلل  .3

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رشح رياض املتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -سلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق ه. صحيح م1422الطبعة : األوىل -انلجاة 

. ديلل 1407الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش
ني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن الفاحلني لطرق رياض الصاحل

 اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. كنوز رياض

إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر 
  الرسيع مائة سنة ما يقطعها

In Paradise there is a tree that the rider of a 
lean swift horse cannot cover (its distance) 

in one hundred years. 

 :احلديث .1610
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

إن يف اجلنة شجرة يسري »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
َر الرسيع مائة سنة ما يقطعها «. الراكب اجْلََواَد الُْمَضمَّ
-وروياه يف الصحيحني أيضا من رواية أيب هريرة 

يسري الراكب يف ظلها مئة سنة »قال:  - عنهريض اهلل
 «.ما يقطعها

** 

1610. Hadith: 

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: "In Paradise there is a tree 

that the rider of a lean swift horse cannot cover (its 

distance) in one hundred years." Abu Hurayrah, may 

Allah be pleased with him, reported that the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, said: "A 

rider walks in its shade one hundred years without 

crossing it." [Al-Bukhari and Muslim] 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث سعة اجلنة وما فيها من نعيم كبري، ففيه 
وصف ألشجار اجلنة وظالهلا، وأن الراكب للفرس 
القوي يف اجلري ما يصل إىل نهايتها لعظمها، وهذا 

 .أعده اهلل لعباده املتقنيفضل عظيم 

** 

This Hadith indicates the expansiveness of Paradise 

and its great bliss. It describes the trees of Paradise 

and their shade. One is so huge that a swift horse rider 

cannot reach its end. This indicates the great blessing 

that Allah has prepared for His obedient slaves. 
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ه. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك، دار العاصمة 1430-1لعمار، دار كنوز إشبيليا، طالصاحلني، تأيلف محد بن نارص ا
 .م 2002 - ـه 1423للنرش واتلوزيع، الرياض الطبعة: األوىل، 

   (8350) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation : اإلمجايلاملعىن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 احللم : العقل •
 .األناة : ترك العجلة •

 :فوائد احلديث
 .إثبات صفة احلب هلل تعاىل .1

ا؟ قال: )بل جبلك اهلل األخالق منها ما هو جبيل ومنها ما هو مكتسب؛ ألنه قال يف احلديث: أخلقني ختلقت بهما أم جبلين اهلل عليهم .2
 .عليهما(

 .احلض ىلع اتلثبت يف األمور وانلظر يف العواقب .3

 .احللم واألناة من صفات العقالء .4

 املراجع:املصادر و

رشح  املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين
 املنهاج. 2002 – 1423ياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاصمة, طر

 .1392اعم  2كريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي, انلارش: دار إحياء الرتاث العريب, طز أبو: تأيلف, احلجاج بن مسلم صحيح رشح
   (5800) املوحد: الرقم

 Indeed, you possess two traits that Allah  إن فيك خصلتني حيبهما اهلل: احللم واألناة
loves: prudence and deliberation. 

 :احلديث .1611
قال رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

إن فيك »اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألشج عبد القيس: 
 «خصلتني حيبهما اهلل: احللم واألناة

** 

1611. Hadith: 

`Abdullah ibn `Abbas, may Allah be pleased with them, 

reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said to Ashajj `Abdul-Qays: 

‘Indeed you possess two traits that Allah loves: 

prudence and deliberation"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم لألشج من بين عبد 
قيس إن فيك خلصلتني أي صفتني حيبهما اهلل 
ورسوهل، وهما احللم وعدم الترسع، والسبب أن 
األشج تأىن حىت نظر يف مصاحله ولم يعجل يف القدوم 
مع قومه واحللم وذلك يف خماطبته للنيب صىل اهلل 

ه وسلم فالكمه اكن دااًل ىلع صحة عقله وجودة علي
 نظره للعواقب.

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said to Al-Ashajj, who belonged to the tribe of Banu 

`Abd-Qays, that he possessed two traits that are 

beloved to Allah and His Messenger: prudence and 

deliberation. Al-Ashajj showed deliberation when he did 

not rush to accompany his tribe; instead, he tended to 

his interests first. As to his prudence, it was reflected in 

the way he addressed the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him. His words indicated his 

strong intellect and his good foresight of 

consequences. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

إن لربك عليك حقا، وإن نلفسك عليك حقا، 
  وألهلك عليك حقا، فأعط ك ذي حق حقه

Your Lord has a right on you, your own self 
has a right on you, and your family has a 
right on you, so give everyone their due 

rights. 

 :احلديث .1612
 -ريض اهلل عنه-ن عبد اهلل عن أيب جحيفة وهب ب

بني سلمان  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: آَخ انليب 
وأيب ادلرداء، فزار سلمان أبا ادلرداء فرأى أم ادلرداء 
لًَة، فقال: ما شأنُِك؟ قالت: أخوك أبو ادلرداء  ُمتَبَذل
ليس هل حاجة يف ادلنيا، فجاء أبو ادلرداء فصنع هل 

، قال: ما أنا بآلك حىت طعاما، فقال هل: لك فإين صائم
تأكل فأكل، فلما اكن الليل ذهب أبو ادلرداء يقوم 
فقال هل: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال هل: نم. فلما اكن 
من آخر الليل قال سلمان: قم اآلن، فصليا مجيعا 
فقال هل سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن نلفسك 
عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فأعِط لك ذي حق 

فذكر ذلك هل  -صىل اهلل عليه وسلم-، فأىت انليب حقه
 «.صدق سلمان»: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

** 

1612. Hadith: 

Abu Juhayfah Wahab ibn ‘Abdullah reported that the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

made a bond of brotherhood between Salmaan and 

Abu ad-Dardaa. Salmaan paid a visit to Abu ad-Dardaa 

and found his wife, Um ad-Dardaa, dressed in a shabby 

manner and asked her why she was in that state. She 

replied: "Your brother Abu ad-Dardaa is not interested 

in (the pleasures of) this world." Later, Abu ad-Dardaa 

came and prepared a meal for Salmaan. Salmaan 

asked Abu ad-Dardaa to eat with him, but Abu ad-

Dardaa said: "I am fasting." Salmaan said: "I am not 

going to eat unless you eat." So Abu ad-Dardaa ate 

with him. When it was night, Abu ad-Dardaa got up to 

offer (voluntary) night prayer, but Salmaan told him to 

sleep, and Abu ad-Dardaa slept. After sometime, Abu 

ad-Dardaa again got up to pray, but Salmaan told him 

to sleep. During the last hours of the night, Salmaan 

told him to get up at that time, and both of them offered 

the prayer. Salmaan told Abu ad-Dardaa: "Your Lord 

has a right on you, your own self has a right on you, and 

your family has a right on you, so give everyone their 

due rights." Abu ad-Dardaa went to the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, and narrated 

the whole story. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Salmaan has spoken the 

truth". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 اهلل عليه وسلم بني سلمان وأيب جعل انليب صىل
ادلرداء عقد أخوة، فزار سلمان أبا ادلرداء فوجد 
امرأته ليس عليها ثياب املرأة املزتوجة أي: ثياب 
ليست مجيلة فسأهلا عن ذلك فأجابته أن أخاه أبا 
ادلرداء معرض عن ادلنيا وعن األهل وعن األكل 
 وعن لك يشء. فلما جاء أبو ادلرداء صنع لسلمان

طعاماً وقدمه إيله واكن أبو ادلرداء صائماً فأمره 
سلمان أن يفطر وذلك لعلمه أنه يصوم دائماً فأكل 
أبو ادلرداء ثم ملا أراد أبو ادلرداء قيام الليل أمره 
سلمان أن ينام إىل أن اكن آخر الليل قاما وصليا 

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, established a bond of brotherhood between 

Salmaan and Abu ad-Dardaa. Salmaan visited Abu ad-

Dardaa and noticed that his wife was not dressed the 

way a married woman should be dressed (i.e. she 

dressed shabbily). He asked her why that was so, and 

she answered that his brother, Abu ad-Dardaa, had no 

interest in the (pleasures) of the world, including his 

wife and food and everything else. When Abu ad-

Dardaa arrived, he prepared a meal for Salmaan and 

presented it to him while Abu ad-Dardaa was fasting 

himself. So Salmaan ordered him to break his fast 

because he knew that his brother was always fasting. 

Abu ad-Dardaa complied with his command. When Abu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 أبو جحيفة وهب بن عبد اهلل ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وارثون بهذا العقد، ثم نسخ وترك ذلك.آَخ : أي: عقد بينهما عقد أخوة، حىت إنهم اكنوا يت •
 .متبذلة : البسة ثياب ابلذلة ويه املهنة واملراد تاركة لبس ثياب الزينة وغري مهتمة بنفسها •

 .ما شأنك : أي: ملاذا أنت ىلع هذه احلالة •

 .حاجة يف ادلنيا : أي: ومنها زينة املرأة لزوجها وهو ال يرغب بذلك •

 .ذي حق : أي: صاحب حق •

 :ديثفوائد احل
 .مرشوعية اتلآيخ يف اهلل وزيارة اإلخوان واملبيت عندهم .1

 .ثبوت حق املرأة ىلع الزوج يف حسن املعارشة ومن ذلك الوطء .2

 .مرشوعية تزين املرأة لزوجها .3

 .جواز الفطر من صوم اتلطوع .4

 .كراهية تكليف انلفس ما ال تطيق يف العبادة .5

 .إعطاء لك صاحب حق حقه وعدم تداخل احلقوق .6

 املراجع:در واملصا

مد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
وحممد لطيف, نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

رشح رياض الصاحلني ال بن عثيمني, تأيلف: حممد بن صالح العثيمني, انلارش: مدار الوطن بإرشاف   1987 - 1407اعم  14مؤسسة الرسالة, ط 
 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي  1425املؤسسة, ط اعم 

   (5801) الرقم املوحد:

مجيعاً وأراد سلمان أن يبني أليب ادلرداء أن اإلنسان 
أن يكلف نفسه بالصيام والقيام وإنما ال ينبيغ هل 

يصيل ويقوم ىلع وجه حيصل به اخلري ويزول به اتلعب 
 واملشقة والعناء.

ad-Dardaa wished to stay up to pray the voluntary night 

prayer, Salmaan ordered him to sleep until the last third 

of the night, when they both got up and prayed. 

Salmaan thereby wished to show Abu Ad-Darda' that a 

person should not burden himself with continuous 

fasting and night prayer. Rather, he should pray and 

fast in a moderate manner that earns him the reward 

without causing exhaustion and suffering. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :رداتمعاين املف
 مرت. 1500امليل . : ستة آالف ذراع، وهو بطول  •
 . اخليمة . : أصلها بيت مربع من بيوت األعراب •

 . جموفة . : مفرغة من داخلها، أي مثقوبة •

 . ال يرى بعضهم بعضا . : أي يف تلك اخليمة ملزيد سعتها وكمال تباعد ما بني أهلها •

 :فوائد احلديث
 . يتمتع املؤمن بمظاهر باهرة من انلعيم املقيمبيان عظم خلق اهلل يف اجلنة حيث  .1

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح املتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ابلايق  ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد1422الطبعة : األوىل -
ديلل  1407صاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرشال

عالن. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد 
 اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. كنوز رياض

 .ه1430-1الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
   (8349) الرقم املوحد:

إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة 
جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال، للمؤمن فيها 

أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم 
 بعضا

 

Verily, for the believer in Paradise is a tent 
made of a single hollow pearl, the length of 
which would be sixty miles in the sky. The 
believer will have wives therein whom he 

will visit in turn, and none of whom will see 
the others. 

 :احلديث .1613
إن للمؤمن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس 

فٍَة ُطوهُلا يف السماء  يف اجلنة خَلَيَْمٌة من لُْؤلَُؤةٍ واحدة جُمَوَّ
ْهلُوَن يطوف عليهم املؤمن  ستون ِمياًل. للمؤمن

َ
فيها أ

 «.فال يرى بعضهم بعضا

** 

1613. Hadith: 

Abu Musa, may Allah be pleased with him, reported that 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, said: "In Paradise, the believer will have a tent 

made of a single hollow pearl, the length of which will 

be sixty miles in the sky. The believer will have wives 

therein whom he will visit in turn, and none of whom will 

see the others". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

انليب صىل اهلل عليه وسلم  أن للمؤمن يف اجلنة ذكر 
خيمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء ستون 
ميال وأن هل فيها أهلني ال يرى بعضهم بعضا وذلك 

 واهلل أعلم لسعتها وحسن غرفها وسرتها.

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, mentioned that the believer will have in Paradise a 

tent made of a single hollow pearl, the length of which 

will be sixty miles in the sky. The believer will have 

wives therein who do not see each other because –and 

Allah knows best– of its vastness, the beauty of its 

rooms, and its concealment. 
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 :Brief Explanation :مجايلاملعىن اإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهما. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

إن من أحبكم إيل وأقربكم مِن جملساً يوم 
القيامة أحاسنكم أخالقاً، وإن أبغضكم إيل 

وأبعدكم مِن يوم القيامة الرثثارون 
 واملتشدقون واملتفيهقون

 

"Indeed, among the most beloved and 
nearest of you to me on the Day of 

Judgment are those of you who have the 
best moral conduct, and, indeed, the most 

hated of you to me and farthest from me on 
the Day of Judgment are the talkative, the 
pompous, and the 'mutafayhiqun'." They 

(the Companions) asked: "O Messenger of 
Allah! We know the talkative and the 

pompous, but we do not know who the 
'mutafayhiqun' are." He replied: “The 

arrogant". 

 :احلديث .1614
إن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبداهلل 

من أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً يوم القيامة 
أحاسنكم أخالقاً، وإن أبغضكم إيل وأبعدكم 

« لثثارون واملتشدقون واملتفيهقونمين يوم القيامة ا
، «الثثارون واملتشدقون»قالوا: يا رسول اهلل قد علمنا 

 «.املتكربون»فما املتفيهقون؟ قال: 

** 

1614. Hadith: 

Jabir ibn Abdullah, may Allah be pleased with them 

both, reported: “The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Indeed, among the most 

beloved and nearest of you to me on the Day of 

Judgment are those of you who have the best moral 

conduct, and, indeed, the most hated of you to me and 

farthest from me on the Day of Judgment are the 

talkative, the pompous, and the 'mutafayhiqun'." They 

(the Companions) asked: "O Messenger of Allah! We 

know the talkative and the pompous, but we do not 

know who the 'mutafayhiqun' are." He replied: “The 

arrogant". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قوهل صىل اهلل عليه وسلم: )إن من( للتبعيض, 
أحبكم وأقربكم جملساً يوم القيامة أحسنكم 
خلقاً مع اخلالق واملخلوق, و)إن من( للتبعيض أيضاً, 
أبغضكم أي: أكرهكم وأبعدكم مين مزناًل يوم 
القيامة كثري الالكم تكلفاً, واملتشدق املتطاول ىلع 

كالمه تفاصحاً وتعظيماً, واملتكرب بكالمه انلاس ب
 ومظهراً للفضيلة ىلع غريه.

** 

The word "among" indicates a part of the whole, i.e. 

"some of".  "the most beloved and nearest (in physical 

proximity) to me on the Day of Judgment are those of 

you who have the best moral conduct" with the Creator 

and with the created beings.  "among" again indicates 

partition, i.e. "some of" (Translator's note: the word 

"among" is not repeated in the Hadith; however, the 

explanation mentions that it is repeated).  "the most 

detestable to me and farthest from me (in physical 

proximity) on the Day of Judgment are" the one who 

chatters affectatiously, the one who addresses people 

pompously with long formal-sounding words, and the 

one who uses arrogant speech, giving the impression 

that he is superior to others. 
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 :معاين املفردات
 الثثارون : مجع الثثار: وهو كثري الالكم. •
 .املتشدقون : أي: املتشدق: وهو املتطاول ىلع انلاس بكالمه، ويتلكم تفاصحاً وتعظيماً لالكمه •

 وارتفااعً، وإظهاراً للفضيلة املتفيهقون : أي: املتفيهق: أصله من الَفْهِق وهو االمتالء، وهو اذلي يمأل فمه بالالكم ويتوسع فيه، ويغرب به تكرباً  •
 .ىلع غريه

 :فوائد احلديث
 حسن اخللق من أسباب حمبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة .1

 .اتلحذير من التشدق بالالكم بإظهار ادلاعوى واتلفاخر واتلفيهق يف الالكم إلظهار ابلالغة والفصاحة فإنها خصال املتكربين املرائني .2

 . درجات اجلنة ملن حسن خلقه ألنه يشتمل ىلع مجيع خصال الربأىلع .3

 املراجع:املصادر و

م. رياض 1998اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, املحقق: بشار عواد معروف, انلارش: دار الغرب اإلساليم, اعم 
 4, حتقيق: عصام موىس هادي, انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر, طالصاحلني, تأيلف: أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق

. بهجة 1415اعم  1. السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها, تأيلف: أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين, انلارش: مكتبة املعارف, ط1428
اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد يلع بن حممد بن انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد 

 .1425اعم  4عالن, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة, ط
   (5802) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما. ج:اتلخري
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فاحشاً : صاحب الفحش ويه القبائح. •
 .متفحشاً : اذلي يتلكف الفحش ويتعمده •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ ىلع املؤمن أن يبتعد عن الالكم اليسء والفعل القبيح .1

 .عليه وسلم يف خلقه فلم يصدر عنه إال العمل الصالح والقول الطيبحتمل رسول اهلل صىل اهلل  .2

 .حسن اخللق ميدان للتنافس بني املؤمنني فمن سبق فيه اكن من خيار املؤمنني وأكملهم إيماناُ  .3

 املراجع:املصادر و

نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن 
. املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث 1422فؤاد عبدابلايق, ط 

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

   (5803) الرقم املوحد:

 Verily, the best of you are those who have  إن من خياركم أحسنكم أخالقا
the best moral conduct. 

 :احلديث .1615
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

مرفواعً:  قال: لم يكن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
إن من »وسلم فاحشاً وال متفحشاً، واكن يقول: 

 «.خياركم أحسنكم أخالقا

** 

1615. Hadith: 

`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased 

with them, reported: "The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, was neither obscene nor 

did he use obscene language, and he used to say: 

'Verily, the best of you are those who have the best 

moral conduct"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم صاحب قول 
فاحش وال فعل يسء وال متعمداً ذللك متلكفاً هل بل 
اكن ذا خلق عظيم, وأخرب أن أفضل املؤمنني 
أحسنهم خلقاً ألن حسن اخللق يدعو إىل املحاسن 

 وترك املساوئ.

** 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 

him, was not the one to speak or act indecently nor did 

he deliberately do it, rather, he was one of exemplary 

good character. He said that the best believer was the 

one with the best manners and character. This is 

because good manners naturally lead to doing all that 

is good and shunning all that is bad. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

537 
 

 

إنا كنا يوم اخلندق ُنفر فعرضت كدية شديدة، 
فجاؤوا إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فقالوا: 

 «أنا نازل»هذه كدية عرضت يف اخلندق. فقال: 
 

While we were digging the trench, a very 
hard boulder became exposed. The 

Companions went to the Messenger of 
Allah, may Allah's peace and blessings be 
upon him, and told him about it, and he 

said: "I will go (see it)". 

 :احلديث .1616
عن جابر ريض اهلل عنه قال: إنا كنا يوم اخلندق ُنفر 

 شديدة، فجاؤوا إىل انليب صىل اهلل فَعَرَضْت ُكْديَةٌ 
عليه وسلم فقالوا: هذه ُكْديٌَة َعَرَضْت يف اخلندق. 

ثم قام، وبطنه َمْعصوٌب حبََجٍر، وبلثنا « أنا نازل»فقال: 
ثالثة أيام ال نذوق ذواًقا، فأخذ انليب صىل اهلل عليه 
ْهيََم، 

َ
ْهيََل أو أ

َ
وسلم الِمْعَوَل، فرضب فعاد َكِثيبًا أ

: يا رسول اهلل ائَْذْن يل إىل ابليت، فقلت فقلت
المرأيت: رأيُت بانليب صىل اهلل عليه وسلم شيئا ما يف 
ذلك صرٌب فعندك يشء؟ فقالت: عندي َشِعرٌي وَعنَاٌق، 
فذحبت الَعنَاَق وَطَحنَِت الشعرُي حىت جعلنا اللحَم يف 
َمِة، ثم ِجئُْت انليب صىل اهلل عليه وسلم والَعِجنُي  الرُبْ
ثَايِف قد اكدت َتنِْضُج، 

َ
َمُة بني األ ، والرُبْ قد انَْكرَسَ

فقلت: ُطَعيٌْم يل فقم أنت يا رسول اهلل ورجل أو 
كثرٌي »؟ فذكرت هل، فقال: «كم هو»رجالن، قال: 

َمَة، وال اخلزب من اتلَّنُّوِر حىت  طيٌب قل هلا ال تزَْنِِع الرُبْ
ار، ، فقام املهاجرون واألنص«قوموا»فقال: « آيت

فدخلت عليها فقلت: َوحْيَك قد جاء انليب صىل اهلل 
عليه وسلم واملهاجرون واألنصار ومن معهم! قالت: 

« ادخلوا وال تََضاَغُطوا»هل سألك؟ قلت: نعم، قال: 
ُر  فجعل يكرس اخلزب، وجيعل عليه اللحم، وَُيَمل
َمَة واتلَّنُّوَر إذا أخذ منه، ويقرب إىل أصحابه ثم  الرُبْ

ُع، فلم يزل يكرس وَيْغرُِف حىت َشِبُعوا، وبيق يزَْنِ 
ْهِدي، فإن انلاس أصابتهم »منه، فقال: 

َ
لُُكِ هذا وأ

ويف رواية قال جابر: ملا حفر اخلَنَْدَق رأيت «. جَمَاَعةٌ 
ُت إىل 

ْ
بانليب صىل اهلل عليه وسلم مَخًَصا، فانَْكَفأ

امرأيت، فقلت: هل عندك يشء؟ فإين رأيت برسول 
اهلل عليه وسلم مَخًَصا شديدا، فأخرجت إيل اهلل صىل 

ِجَرابًا فيه صاع من شعري، ونلا بهيمة َداِجٌن فذحبتها، 
ْعتَُها يف  وطحنت الشعري، ففرغت إىل فرايغ، وَقطَّ

** 

1616. Hadith: 

Jaabir, may Allah be pleased with him reported: "While 

we were digging the trench, a very hard boulder 

became exposed. The Companions went to the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, and told him about it, and he said: 'I will 

go (see it).'" He stood up with a stone tied over his 

abdomen due to intense hunger, for we had not eaten 

anything for three days. He took up a spade and struck 

the hard rock with it, and it turned into sand. I sought 

his permission to go home. (After reaching it) I said to 

my wife: 'I have seen the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, in a state that I can not 

endure. Have you got anything in the house?' She said: 

'I have barley and a little goat.' I slaughtered the little 

goat, she ground the barley, and we put the meat in the 

cooking pot. Then I went to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, while the flour had 

been kneaded and the meat in the pot was nearly 

cooked. I said to him: 'O Messenger of Allah, I have 

some food, will you come along with one or two 

Companions?' He asked: 'How much is it?' I told him 

about the quantity, and he said: 'Plenty and good. Tell 

your wife not to remove the pot from the hearth nor the 

bread from the oven until I arrive.' Then he said to the 

Muhaajiroon (the Emigrants) and the Ansaar (the 

Madinites): 'Let us go (to eat).' They all rose (and went 

with him). I went to my wife and said: 'Take care, the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him; 

the Muhajiroon; the Ansaar; and those with them are 

coming.' She said: 'Did he (the Prophet) ask you (about 

the quantity of food)?' I said 'yes.' (When they arrived) 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said to his Companions: 'Enter, 

but do not crowd.' Then he started breaking up the 

bread and putting meat on it. He would take from the 

pot and the oven, then he would cover them up, and 

then he would approach his Companions and hand it 

over to them. He would then go back and uncover the 

pot and the oven. He continued to break up the bread 

and put meat on it until all people had eaten their fill, 

and still some of the food remained. Then he said to my 

wife: 'Eat from this, and gift from it, for people have 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ُْت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  بُْرَمِتَها، ثم َويلَّ
فقالت: ال تفضحين برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

، فجئته فَساَرْرتُه، فقلت: يا رسول اهلل، ومن معه
ذحبنا بهيمة نلا، وطحنت صااًع من شعري، فتعال أنت 
ونفر معك، فصاح رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

يا أهل اخلندق: إن جابرا قد صنع ُسْؤًرا »فقال: 
ال »فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم: « فََحيََّهال بكم

يِجءتزنلن بُْرَمِتُكم وال خَتْ 
َ
نَّ َعِجينَُكم حىت أ « زِبَ

فجئت، وجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم يقدم انلاس، 
حىت جئت امرأيت، فقالت: بك وبك! فقلت: قد 
فعلت اذلي قلت. فأخرجت عجينًا، فبََسَق فيه 
وَبارََك، ثم عمد إىل بُْرَمِتنَا فَبَصَق وَبارََك، ثم قال: 

َديِح من بُْرَمِتُكم، اديع َخابَِزًة فلتَْخزِبْ معك، واقْ »
وهم ألف، فأقسم باهلل ألكلوا حىت تركوه « وال تزنلوها

واُنرفوا، وإن بُْرَمتَنَا تَلِغطُّ كما يه، وإن َعِجينَنَا 
 يلُْخزَبُ كما هو.

been afflicted with severe hunger.'"  In another 

narration, Jaabir said: "When the trench was being dug, 

I noticed signs of  hunger on the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him. I went to my wife and 

said to her: 'Do you  have anything? I have seen signs 

of severe hunger on the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him.' She brought 

out a bag which contained a Saa‘ (a measure that 

equals approximately 3 kg) of barley. We had a goat 

which was reared at home. I slaughtered the goat, and 

she ground the flour in order to bake bread. I then cut 

the meat and put it in the cooking pot. When I was about 

to go back to Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, my wife said to me: 'Do not 

dishonor me before the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, and his 

Companions (meaning: do not invite too many people 

as the food is little).' When I reached him, I said to him 

in a low tone: 'O Messenger of Allah, we have 

slaughtered a small animal and have ground a Saa‘ of 

barley. Please accompany me with a few of your 

Companions.' Thereupon, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, announced in a loud 

voice: 'O people of the trench, Jaabir has arranged a 

feast for you, so all of you are welcome.' Then he told 

me: 'Do not take the pot off the fire, nor bake the 

kneaded flour until I arrive.' So I went home, and the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

came ahead of the people. My wife told me off, but I 

replied: 'I did exactly what you told me to do.' She 

brought out the kneaded flour, and Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him, spat into 

it and invoked the blessing of Allah on it, and then he 

spat into the cooking pot and invoked the blessing of 

Allah on it. Then he said (to my wife): 'Call another 

woman to help bake bread with you, and take (meat) 

out from your cooking pot, but do not take it off the fire.' 

There were about one thousand guests. By Allah, all of 

them ate until they left the food and went off while our 

cooking pot was still full with meat as before and the 

dough continued to be baked as before". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنهم اكنوا يوم اخلندق  -ريض اهلل عنه-حىك جابر 
حيفرون حول املدينة خندقا حيول بينهم وبني 
األعداء، فظهرت قطعة شديدة صلبة يف عرض 

** 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that 

while the Muslims were digging a trench around 

Madinah to prevent the enemies from attacking them, 

they found a hard boulder that they could not break with 

their axes. They informed the Messenger of Allah, may 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 كدية : قطعة غليظة صلبة من األرض ال يعمل فيها الفأس. •
 .معصوب حبجر : يربط ىلع بطنه حبجر من شدة اجلوع •

 .املعول : املسحاة •

 .كثيبا أهيل أو أهيم : أصله تل الرمل انلاعم •

 .زعناق : األنىث من املع •

 .الربمة : القدر مطلقاً ويف األصل القدر املتخذ من احلجر •

 .األثايف : األحجار اليت يكون عليها القدر •

 .اتلنور : هو اذلي َيزب فيه •

 .وال تضاغطوا : ال تزامحوا •

-األرض، ال يعمل فيها الفأس، فشكوا لرسول اهلل 
-ا، فزنل رسول اهلل صعوبته -صىل اهلل عليه وسلم
اخلندق وبطنه مربوط حبجر  -صىل اهلل عليه وسلم

من شدة اجلوع، فأخذ املعول وهو قطعة من حديد 
ينقر بها اجلبال فرضبه بها فانقلب احلجر وصار رماًل 
ناعًما.  قال جابر: فذهبت إىل بييت فقلت لزويج هل 

-عندنا يشء من الطعام؟ وأخربها حبال رسول اهلل 
اليت اكن عليها من أثر اجلوع،  - عليه وسلمصىل اهلل

فأخرجت زوجه واعء من جدل فيه شعري، واكنت هلم 
قد ألفت  -ويه ودل املعز أول ما تضعه أمه-عناق 

ابليت، فذحبتها وطحنت الشعري وجعلت اللحم يف 
صىل -القدر اذلي من احلجر، وذهب جابر إىل انليب 

صنع هل طعاماً فأخربه رساً بأنه قد  -اهلل عليه وسلم
يسرًيا ال يكيف لك من معه، وطلب منه أن يأتيه هو 

صىل اهلل عليه -وبعض أصحابه، فنادى رسول اهلل 
: يا أهل اخلندق إن جابراً صنع طعاماً فأرسعوا -وسلم

إيله. ثم ذهب رسول اهلل إىل بيت جابر وطلب 
العجني فبصق فيه، وكذلك بصق يف القدر، وداع 

صىل اهلل -ا من خصائصه وبركته بالربكة فيهما، وهذ
، وطلب منهم أن يدعو من يساعد زوج -عليه وسلم

جابر يف صنع الطعام، وجاء القوم فأكلوا ثم انرصفوا 
والطعام باق ىلع ما هو عليه، القدر يغيل والعجني 

 َيزب كأنه لم ينقص منه يشء.

Allah's peace and blessings be upon him, about the 

situation. He himself went down the trench, with a stone 

tied to his stomach out of severe hunger. He took the 

axe and stroke the boulder once and it turned into sand.  

Jaabir went to his house and asked his wife if they had 

some food. He related to her in what state of hunger the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, was. She pulled out a bag of barely and 

they slaughtered a little goat which they had. She 

ground the barely and put the meat in a stony pot. 

Jaabir then went and secretly told the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 

that he had made some food that would not be enough 

for everybody,  and he invited the Prophet to come with 

some of his Companions. The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, however, 

called out everybody who was working on the trench to 

come and eat. Afterwards, the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, went to 

Jaabir's house and asked for the dough, which he spat 

in, as well as in the pot of meat, and he supplicated 

Allah to bless that food. This is one of his exclusive 

features. He asked them to bring another baker to help 

Jaabir's wife in making the food. Everybody (who was 

working) came and ate (to their fill) and then left. 

Surprisingly, the food that they had remained as if it had 

not been touched. 
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 .َيمر : يغطي •

 .مخصا : اخلمص اجلوع •

 .فانكفأت : انقلبت ورجعت •

 .جرابا : هو واعء من جدل •

 .عز اليت ألفت ابليتبهيمة داجن : يه ودل امل •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-صااع من شعري : إناء يكال به وهو أربعة أمداد من مد انليب  •

 .سؤرا : الطعام اذلي يدَع انلاس إيله •

 .فبسق : بصق ويقال: بزق •

 .عمد : قصد •

 .اُنرفوا : انرصفوا •

 .اقديح : اغريف •

 .تغط : يُسمع لغليانها صوت •

 .حيهال : تعالوا •

 .خاصمته وسبته ألن الطعام ال يكفيهم بك وبك : أي: •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اتلعاون يف العمل اذلي يعود بانلفع ىلع املسلمني .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-حب الصحابة  .2

 .ةأن يعم اخلري مجيع أصحابه، وهذا ينيم روح اجلماعة والوحد -صىل اهلل عليه وسلم-حرص رسول اهلل  .3

 .ال ينبيغ للمقاتل أن يغادر ماكنه وموقعه إال بإذن من األمري .4

 .-صىل اهلل عليه وسلم-معجزة تكثري الطعام لرسول اهلل  .5

 .استحباب اهلدية وخباصة أيام احلاجة واملجاعة .6

 املراجع:املصادر و

زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد  اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد
. املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث 1422فؤاد عبدابلايق, ط 

 ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –العريب. رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
 ادلين رشف: تأيلف, السنن حقائق عن الاكشف. اجلوزي ابن دار, اهلاليل عيد بن سليم: تأيلف, الصاحلني رياض رشح انلاظرين بهجة. م2007 -

ه. تهذيب اللغة, تأيلف: حممد بن أمحد األزهري 1417اعم  1از, طسني بن عبداهلل الطييب, حتقيق: عبداملجيد هنداوي, انلارش: مكتبة مصطىف ابلاحل
م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح, تأيلف: يلع بن سلطان 2001اعم  1اهلروي, حتقيق: حممد عوض مرعب, انلارش: دار إحياء الرتاث العريب, ط

 .ه1422اعم  1حممد القاري, انلارش: دار الفكر, ط
   (5818) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation : اإلمجايلاملعىن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .سالطيننا : حاكمنا وملوكنا •

 .إذا خرجنا من عندهم : نثين عليهم حبضورهم، ونذمهم بغيابهم فنقول هلم خبالف ما نتلكم •

 .كنا نعد هذا نفاقا : نفاقا يف العمل •

 :فوائد احلديث
 .الصدق حبرضة انلاس وغيابهم هو من صفات املؤمنني .1

 .من أنواع انلفاق اتللكم بكالم أمام انلاس وخمالفته عند غيبتهم .2

 .اد بني انلاسحماولة اتلقرب إىل انلاس بالكذب سبب لإلفس .3

 .املسلم يبذل انلصيحة للحاكم، وال ينافق هل ألجل منفعة دنيوية .4

 .الرياء معناه العمل اذلي ظاهره طاعة اهلل، وحقيقته رصفه لغريه تعاىل .5

إنا ندخل لَع سالطيننا فنقول هلم خبالف ما 
نتَكم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعد هذا 

صىل اهلل عليه -نفاقا لَع عهد رسول اهلل 
 -وسلم

 

When we enter upon our rulers, we say to 
them things contrary to what we say when 

we leave them. He said: We used to 
consider this hypocrisy during the lifetime 

of the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him 

 :احلديث .1617
عن حممد بن زيد: أن نَاًسا قالوا جلده عبد اهلل بن 

: إنا ندخل ىلع َسالِطينِنَا -ريض اهلل عنهما-عمر 
عندهم، فنقول هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من 

صىل اهلل -قال: كنا َنُعدُّ هذا نفاقا ىلع عهد رسول اهلل 
 .-عليه وسلم

** 

1617. Hadith: 

Muhammad ibn Zayd reported that some people said to 

his grandfather `Abdullah Ibn `Umar, may Allah be 

pleased with both of them: “When we enter upon our 

rulers, we say to them things contrary to what we say 

when we leave them. He said: ‘We used to consider this 

hypocrisy during the lifetime of the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him.’” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن أناسا  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 
جاءوا إيله وقالوا: إننا ندخل ىلع سالطيننا فنقول هلم 
قواًل ولكن إذا خرجنا من عندهم قلنا خبالفه، 

صىل اهلل -فقال: كنا نعد ذلك نفاقاً ىلع عهد انليب 
وخانوا ما ، وذلك ألنهم حدثوا فكذبوا -عليه وسلم

نصحوا، فالواجب ىلع من دخل ىلع السالطني من 
األمراء والوزراء والرؤساء وامللوك الواجب عليه أن 

 .يتلكم باألمر ىلع حقيقته

** 

It was reported that some people came to `Abdullah ibn 

`Umar, may Allah be pleased with both of them, and 

said: When we enter upon our rulers, we tell them 

things, but when we leave them, we say something 

else. Thereupon, Ibn `Umar said: We used to consider 

this hypocrisy during the lifetime of the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him. That is 

because they failed to speak the truth and betrayed 

their duty to offer sincere advice. Indeed, anyone who 

meets the people in authority, be they rulers, ministers, 

presidents, or kings, is required to speak the truth as it 

is. 
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 املراجع:املصادر و

فؤاد عبد ابلايق. نزهة املتقني رشح م. صحيح ابلخاري، برتقيم حممد 2007. 1رياض الصاحلني للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق.ط
م. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك، 1987. 1رياض الصاحني، رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط 

، دار الكتاب العريب/بريوت. رشح م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن2002، الرياض.1حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة.ط
ه. كنوز رياض الصاحلني، املجلس العليم كنوز 1426رياض الصاحلني، البن عثيمني، مؤسسة ابن عثيمني اخلريية، مدار الوطن للنرش، الرياض، ط

 .م2009. 1دار إشبيليا، الرياض.ط
   (6980) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاوية  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 تتبعت عورات املسلمني : ابلحث باتلجسس واكتشاف ما َُيْفونه. •
 .كدت : قاربت •

 :فوائد احلديث
س عن املسلمني، وتتبع عوراتهم؛ ألن ذلك يؤدي إىل إفسادهم وإرصارهم عليه .1  .انليه عن اتلََّجسُّ

س ىلع الكفار املحاربني، فقد قيد انليه يف هذا احلدي .2 يرسل العيون يلخربوه  -صىل اهلل عليه وسلم-ث باملسلمني، وقد اكن انليب جواز اتلََّجسُّ
 .بأحوال أهل الكفر قبل غزوهم

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. صيدا   -سنن أيب داود -  الفاحلني ديلل-. بلنان-بريوت –سليمان بن األشعث السل
 –ة والنرش واتلوزيع، بريوت للطباع املعرفة دار -شيحا مأمون خليل: بها اعتىن- ابلكري عالن بن حممد بن يلع حممد/الصاحلني اضري لطرق
 الطبعة -اجلوزي ابن دار اهلاليل، عيد بن سليم تأيلف الصاحلني؛ رياض رشح انلاظرين بهجة -. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان

صحيح  -ه. 1407الرابعة عرشة،  الطبعة بريوت،-الرسالة مؤسسة وغريه، اخلِن مصطىف. د تأيلف الصاحلني؛ رياض رشح املتقني نزهة -. ه1418األوىل
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،  -بريوت بلنان.  -اجلامع الصغري وزياداته: حممد نارص ادلين األبلاين دار املكتب اإلساليم

عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته / حممد -ه. 1426ار الوطن، الرياض، مد
 .ه 1415 اثلانية،: الطبعة -بريوت–أرشف بن أمري العظيم آبادي: دار الكتب العلمية 

   (8879) الرقم املوحد:

ْدَتُهم، أو إنك إن اتََّبْعَت َعْوَراِت املسلمني أْفَس 
  كِْدَت أن ُتْفِسَدُهم

If you pursue the faults of the Muslims, you 
will surely corrupt them, or you will nearly 

corrupt them. 

 :احلديث .1618
قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن معاوية 

بَْعَت »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم- إنك إن اتَّ
 «.ني أفَْسْدَتُهم، أو ِكْدَت أن ُتْفِسَدُهمَعْوَراِت املسلم

** 

1618. Hadith: 

Mu`aawiyah, may Allah be pleased with him, reported 

that he heard the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, say: "If you pursue 

the faults of the Muslims, you will surely corrupt them, 

or you will nearly corrupt them”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بَْعَت َعْوَراِت املسلمني باتلََّجُسِس عن  إنك إن اتَّ
أحواهلم وابلحث عن عيوبهم واتلنقيب عن معايبهم 

هم بها، فضحتهم وكشفت اليت َيفونها وَجاَهرت
سرتهم فَقلَّ حياؤهم، فيجرتئون ىلع ارتكاب أمثاهلا 
من املعايص جُمَاهرة، بعد أن اكنوا ُمتََخفلني ال يعلم 

 عنهم إال اهلل.

** 

Indeed, if you pursue the faults of the Muslims by 

spying on them, searching for their deficiencies, digging 

up their faults that they conceal, and publicly expose 

them, you will be disgracing them and removing their 

covering. By doing so, people will no longer feel 

ashamed to commit similar sins openly after they used 

to do them secretly with nobody knowing about them 

except Allah the Almighty. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ا القمر، ال إنكم سرتون ربكم كما ترون هذ
  تضامون يف رؤيته

You will see your Lord as you see this 
moon, you will not have any difficulty in 

seeing Him. 

 :احلديث .1619
قال:  -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل ابلجيل 

فنظَر إىل القمِر  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا عنَد انليبل 
إنَّكم سرتون ربَُّكْم كما ترْون »يللَة ابلدِر، فقاَل: 

هذا القمر، اَل تَُضاُموَن يف ُرْؤَيته، َفإن استطعتم أْن اَل 
ْمِس َوَقبَْل ُغُروبَِها،  ُتْغلَبُوا ىلع صالة قبل ُطلُوِع الشَّ

فنظر إىل القمر يللة أربع »ويف رواية: «. فَاْفَعلُوا
 «.عرشة

** 

1619. Hadith: 

Jareer ibn ‘Abdullaah al-Bujali, may Allah be pleased 

with him, reported: "We were in the presence of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 

when he looked at the moon when it was full, and he 

said: 'You will see your Lord as you see this moon, you 

will not have any difficulty in seeing Him. So if you are 

able to not be overcome in observing a prayer before 

sunrise (the Fajr) and a prayer before sunset (the ‘Asr), 

then do so.'" In another narration: "He looked at the 

moon on the 14th night (of the lunar month)". 

 صحيح.  :حلديثدرجة ا
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنهم  -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل ابلجيل 
فنظر إىل القمر  -صىل اهلل عليه وسلم-اكنوا مع انليب 

صىل اهلل عليه -، فقال -يللة الرابع عرش-يللة ابلدر 
كما ترون هذا القمر"،  : "إنكم سرتون ربكم-وسلم

يعين: يوم القيامة ويف اجلنة يراه املؤمنون كما يرون -
القمر يللة ابلدر، ليس املعىن أن اهلل مثل القمر؛ ألن 

عز -اهلل ليس كمثله يشء، بل هو أعظم وأجل 
، لكن املراد من املعىن تشبيه الرؤية بالرؤية، -وجل

ة ابلدر رؤية ال املريئ باملريئ فكما أننا نرى القمر يلل
عز -حقيقية ليس فيها اشتباه، فإننا سرنى ربنا 

كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعني دون  -وجل
اشتباه، وأذل نعيم وأطيب نعيم عند أهل اجلنة هو 
انلظر إىل وجه اهلل فال يشء يعدهل، فيقول رسول اهلل 

ملا ذكر أننا نرى ربنا كما نرى  -صىل اهلل عليه وسلم-
يللة ابلدر: "فإن استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة القمر 

قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبها، فافعلوا"، 
واملراد من قوهل: "استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة"، أي: 
ىلع أن تأتوا بهما اكملتني، ومنها: أن تصىل يف مجاعة، 
إن استطعتم أال تغلبوا ىلع هذا، "فافعلوا"، ويف هذا 

حافظة ىلع صالة الفجر وصالة ديلل ىلع أن امل
 .-عز وجل-العرص من أسباب انلظر إىل وجه اهلل 

** 

Jareer ibn ‘Abdullaah al-Bujali, may Allah be pleased 

with him, reported that the Companions were in the 

presence of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, when he looked at the full moon 

(on the the 14th night of the lunar month) and informed 

the Companions that they would be able to see Allah 

exactly as they could see that moon.This means that 

Allah, the Exalted, will be seen by the believers in 

Paradise in the afterlife. They will be able to see Him as 

clearly as they see the full moon. This does not mean 

that Allah is like the moon, as Allah is not comparable 

to anything, and He is the Greatest and the Exalted, 

Glory be to him. So this simile just likens the ability of 

the believers to see Allah on the day of Judgement to 

their ability to see the moon when it is full; it does not 

by any means liken Allah to the moon. Just as we sight 

the moon clearly and directly with no difficulty when it is 

full, we will see our Lord, Exalted and Glorified be He, 

as clearly as we see the moon with our own eyes 

without any doubt.  The best and most beloved of all 

the blessings that the residents of Paradise enjoy is 

seeing the Face of Allah; there is nothing equal to that. 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, then said: "If you are able to not 

be overcome in observing a prayer before sunrise (the 

Fajr) and a prayer before sunset (the ‘Asr), then do so." 

"If you are able to not be overcome in observing a 

prayer..." means: if you are able to observe them fully; 

in congregation, for example.  The Hadith proves that 

observing the Fajr and ‘Asr prayers regularly is one of 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جرير بن عبد اهلل ابلجيل  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ُمون : بضم اتلاء وختفيف امليم: ال يصيبكم ضيم، أي: تعب ومشقة.ال تُضا •
 .يللة ابلدر : يللة الرابع عرش من الشهر، حيث يكون القمر مكتماًل ويسىم بدًرا •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع جمالسة انليب  .1

 .لقيامةيوم ا -تعاىل-إثبات البرشى ألهل اإليمان أنهم سريون اهلل  .2

 .إثبات الرؤية حقيقة ؛ كما أخرب اهلل ورسوهل، خبالف ما قاهل أهل اتلأويل واتلعطيل .3

 .فضل صاليت الصبح والعرص، فينبيغ املحافظة عليهما .4

 .خصَّ هذين الوقتني الجتماع املالئكة فيهما، ورفعهم األعمال، ئلال يفوتهم هذا الفضل العظيم .5

 .من أسايلب ادلعوة اتلوكيد والرتغيب .6

 املراجع:املصادر و

تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغين املقديس؛ تأيلف -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
ام أيب زكريا انلووي، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلم-3ه. 1424الكويت، الطبعة األوىل، -عبدالرزاق بن عبداملحسن ابلدر، غراس

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، -4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 انلجاة، طوق دار ارص،انل زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -5ه. 1426الرياض، 

 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار عبدابلايق، فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح-6. ه1422 األوىل، الطبعة
كنوز رياض  -ه. 1407عرش،  بريوت، الطبعة الرابعة- رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةاملتقني نزهة-7. ه1417

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل  -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«الصاحلني
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -محد، دار العاصمة

   (5657) الرقم املوحد:

the means that lead to seeing the Face of Allah, the 

Exalted and Glorified. 
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 No one should punish with fire except the  ب بانلَّار إال َربر انلَّارِ إنه ال ينبِغ أن ُيَعذِّ 
Lord of fire. 

 :احلديث .1620
قال: كنا مع رسول  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

يف سفر، فانطلق حلاجته،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
فرأينا مُحََّرًة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت 

َرُة فج صىل اهلل عليه -علت َتْعرُِش  فجاء انليب احلُمَّ
« من فجع هذه بودلها؟ ردوا ودلها إيلها»فقال:  -وسلم

َق هذه؟»ورأى قرية نمل  قد حرقناها، فقال:  « من َحرَّ
ب بانلار إال رب »قلنا: ُنن قال:  إنه ال ينبيغ أن يعذل

 «.انلار

** 

1620. Hadith: 

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported 

that we were on a journey with the Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, when he 

went to relieve himself. We then saw a Hummarah (type 

of bird) with its two chicks. We took its chicks, and the 

bird came back and began to flap its wings. Upon 

seeing it, the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, came and said: "Who has distressed it by 

taking its baby? Return its baby." He then saw an ant 

colony that we had burned and he said: "Who burned 

this?" We said: "We did." He said: "No one should 

punish with fire except the Lord of fire”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنهم اكنوا يف سفر  -ريض اهلل عنه-َيرب ابن مسعود 
 اهلل صىل-، ثم إنه -صىل اهلل عليه وسلم-مع انليب 

مىض حلاجته فوجد الصحابُة مُحَّرًة، ويه  -عليه وسلم
نوع من الطيور، معها ودلاها، فأخذوا ودليها، 
فجعلت َتْعرِش، يعين حتوم حوهلم، كما هو العادة أن 
الطائر إذا أخذ أوالده جعل يعرض وحيوم ويصيح 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-لفقد أوالده، فأمر انليب 
فأطلقوا ودليها. "ثم َمرَّ بقرية َنْمل"  يطلق ودليها هلا،

ْحِرقت فقال: من أحرق هذه؟ 
ُ
يعين جمتمع انلمل، "قد أ

صىل اهلل عليه -قالوا: ُنن يا رسول اهلل. فقال انليب 
: إنه ال يْنِبيِغ أن يُعذب بانلار إال ربُّ انلار" -وسلم

فنىه عن ذلك، وىلع هذا إذا اكن عندك نمل فإنك ال 
وإنما تضع شيئًا يطردها مثل اجلاز، وهو  حترقها بانلار

سائل الوقود املعروف إذا صببته ىلع األرض فإنها 
تنفر بإذن اهلل وال ترجع، وإذا لم يمكن اتقاء رشها 
إال بمبيد يقتلها نهائيًّا، أعين انلمل، فال بأس؛ ألن 

صىل اهلل -هذا دفع ألذاها، وإال فانلمل مما نىه انليب 
، لكن إذا آذاك ولم يندفع إال عن قتله -عليه وسلم

 بالقتل فال بأس بقتله.

** 

Ibn Mas’ood, may Allah be pleased with him, reports 

that they were traveling with the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, and that he went to 

relieve himself. The Companions then found a 

Hummarah – a type of bird – with its two chicks that 

they took away from the mother. So, it began flapping 

its wings and hovering above them as birds usually do 

when their chicks are taken from them. They flap their 

wings, hover, and screech at the loss of their babies. 

So, the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, ordered that its babies should be released, 

so they released them.  Then, he passed by an ant 

colony that had been burned, and when he asked who 

burned it, they said: "We did, O Messenger of Allah.” 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, said: "No one should punish with fire except the 

Lord of fire," prohibiting such an act.  Based on this, if 

you have ants in your home, you should not burn them 

with fire; rather, simply place something that will repel 

them like gasoline as it is well-known that if you sprinkle 

it on the ground, the ants will flee and will not return by 

the permission of Allah. If it is not possible to repel their 

harm except by their total extermination (the ants) using 

pesticides, then there will be nothing wrong with that, 

because in this case one is repelling their harm. 

Otherwise, ants are one of the things the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, prohibited its 

killing. However, if they harm you and there is no other 

way to repel them except by killing them, then there will 

be no objection to killing them. 
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 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ابن مسعود  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 مُحََّرة : طائر صغري اكلُعصُفور. •
 .َتْعرُِش : ترتفع وتظلل ِبناحيها ىلع من حتتها •

 .قَْرَية َنْمٍل : َمْسكن انلَّْمل •

 :فوائد احلديث
 .رشوعية االستتار لقضاء احلاجةم .1

 .انليه عن َتْعِذيب الطيور وأخذ أوالدها .2

 .انليه عن إحراق انلَّمل واحلرََشات بانلَّار .3

 .احلثُّ ىلع الَرأفة والرمحة باحليوان، وسبق اإلسالم للغرب يف ذلك .4

 .-عز وجل-اتلعذيب بانلار مما اختص به املوىل  .5

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني،  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397ف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيل
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش:  1430تأيلف بإرشاف محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م         رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، 1997 -ه 1418ر ابن اجلوزي ، سنة النرش:  دا
سنن أيب داود، تأيلف:   ـه    1426 ـه  رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1428الطبعة: األوىل، 

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    صحيح وضعيف سنن أيب داود  ، تأيلف: سليمان بن األشعث السل
ر اإلسالم ألحباث القرآن والسنة من إنتاج مركز نو -املجاين  -حممد نارص ادلين األبلاين، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية 

 .باإلسكندرية
   (8892) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الُفْحش : سوء اخللق. •
 أو اخلراج أو ُنو ذلك قسما : أي ما يقسم من ماهل الغنائم •

 :فوائد احلديث
 ما اكن عليه صىل اهلل عليه وسلم من عظيم اخللق والصرب واحللم واإلعراض عن اجلاهلني .1

 .ذم اإلحلاح يف السؤال .2

 .لإلمام أن يعطي املؤلفة قلوبهم من أموال الزاكة واخلمس تأيلفاً لقلوبهم حىت تترشب حب ادلين .3

 .الصاحلني ابلخل ليس من شيم األنبياء وال .4

 املراجع:املصادر و

 املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. تاج العروس من
ظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: جواهر القاموس, تأيلف: حممد بن حممد الزبيدي, حتقيق: جمموعة من املحققني, انلارش: دار اهلداية. بهجة انلا

إنهم خريوين أن يسألوين بالفحش، أو يبخلوين 
  ولست بباخل

They left me no alternative but that they 
either beg of me importunately or regard 

me as a miser, and I am not a miser. 

 :احلديث .1621
مر ريض اهلل عنه قال: َقَسَم رسول اهلل صىل اهلل عن ع

عليه وسلم قَْسًما، فقلت: يا رسول اهلل لََغرْيُ هؤالء 
ُويِن أن يسألوين »اكنوا أحق به منهم؟ فقال:  إنهم َخريَّ

لُويِن ولست بَِباِخلٍ   «.بالُْفْحِش، أو ُيبَخل

** 

1621. Hadith: 

`Umar, may Allah be pleased with him, reported: "The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, divided some wealth, and I said to him, 

"O Messenger of Allah! Were not other than those 

people more deserving of it than them?" He replied, 

"They left me no alternative but that they either beg of 

me importunately or regard me as a miser, and I am not 

a miser". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قسم انليب صىل اهلل عليه وسلم ما جاءه من مال ىلع 
عنه: أال  ناس وترك آخرين, فقال هل عمر ريض اهلل

أعطيت هؤالء اذلين لم تعطهم ألنهم أحق من اذلين 
أعطوا؟ فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم: إنهم أحلوا 
يلع يف السؤال لضعف إيمانهم, وأجلؤوين بمقتىض 
حاهلم إىل السؤال بالفحش أو نسبيت إىل ابلخل. 
فاختار صىل اهلل عليه وسلم أن يعطي إذ ليس ابلخل 

 اة وتأيلفاً.من خلقه ومدار

** 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, divided money that he received among some 

people and gave nothing to others. So `Umar, may 

Allah be pleased with him, said to him: Shouldn't you 

give those whom you have not given, since they are 

more deserving than those who were given? The 

Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

answered: They were persistent in their demand (to get 

a share) because of their weak faith. Their situation 

made me choose between their recourse to 

importunate demanding or to calling me a miser (for not 

giving them).  So he chose to give them since 

miserliness was not one of his traits, and also to 

appease them and win their hearts in favor of Islam. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

549 
 

بيج سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرش
 1987 - 1407اعم  14وحممد لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 

 (5807) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ابلادية : الصحراء اليت ال عمارة فيها. •
 .باألذانبانلداء :  •

 .مدى صوت املؤذن : اغية صوته، أي: املاكن اذلي ينتيه إيله الصوت •

 :فوائد احلديث
 .حرص الصحابة ىلع تعليم انلاس السنة .1

 .استحباب رفع الصوت باألذان يلكث من يشهد هل .2

  دية فإذا كنت يف غنمكإين أراك َتب الغنم وابلا
I see that you like sheep and wilderness. So 
whenever you are with your sheep -  or in 
the wilderness - and you want to call the 

azan, raise your voice. 

 :احلديث .1622
عن عبد اهلل بن عبد الرمحان بن أيب صعصعة: أن أبا 

إينل أَراَك »قال هل:  -نهريض اهلل ع-سعيد اخلدري 
 -أو بَاِديِتك-حُتبُّ الغنم وابلادية فإذا ُكنَْت يف غنمك 

نَْت للصالِة، َفاْرَفْع صوتك بِانللَداِء، فَإنَُّه ال يَسَمُع  فَأذَّ
ٌء، إِالَّ  ، َواَل إنٌْس، َواَل يَشْ مدى َصوِْت الُمؤذلِن ِجنٌّ

يد: سمعتُه من رسوِل قال أبو سع« َشِهَد هَلُ يَوَم الِقَياَمةِ 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 

** 

1622. Hadith: 

`Abdullah ibn `Abd-ur-Rahmaan ibn Abi Sa`sa`ah 

reported: "Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased 

with him, said to me: 'I see that you like sheep and 

wilderness. So whenever you are with your sheep - or 

in the wilderness - and you want to call the azan, raise 

your voice, for whoever hears the voice of the muezzin, 

whether it be a human being, a jinn, or any other 

creature, they will testify in his favor on the Day of 

Judgement.'" Abu Sa`eed added: "I heard this from the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عن عبداهللي بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة أن أبا 
قال هل: "إين أراك  -ريض اّللي عنه-سعيد اخلدري 

حتب الغنم وابلادية"، ويه خالف احلارضة،  ومجعها 
بََواٍد، "فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت للصالة"، 
أي: أردت األذان هلا، "فارفع صوتك بانلداء"، : 
باألذان، "فإنه "ال يسمع اغية، "صوت املؤذن" ونهايته 

لك يشء وأقصاه "جن وال إنس" وال يشء" قيل: املراد  
يصح منه الشهادة كذلك، وقيل: اعم يف لك ما يسمع 
ولو غري اعقل من سائر احليوانات دون اجلماد،  "إال 
شهد هل يوم القيامة"، أي: يشهد هل يوم القيامة بأنه 

 من املؤذنني تنويهاً لفضله، وبياناً ثلوابه.

** 

`Abdullah ibn `Abd-ur-Rahman ibn Abi Sa`sa`ah 

reported: "Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased 

with him, said to me: 'I see that you like sheep and 

wilderness. So whenever you are with your sheep - or 

in the wilderness - and you want to call the azan, raise 

your voice, for whoever hears the voice of the muezzin, 

whether that be a human being, a jinn, or any other 

creature, they will testify in his favor (the muezzin) on 

the Day of Judgement." It is said that "any creature" 

applies to whoever's testimony can be accepted. It is 

also said that it may generally apply to anything that 

can hear, even from among the animals, excluding 

inanimate objects. They will testify that he was one of 

those who called the azan, indicating his merit and 

highlighting his reward thereby. 
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 .لك من سمع املؤذن يشهد هل يوم القيامة .3

 .أذان املنفرد مندوب إيله، ولو اكن يف صحراء .4

 .تخذ املسلمون مؤذناً قوي الصوتيستحسن أن ي .5

 املراجع:املصادر و

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
دمشق، الطبعة -يا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكر-3بريوت. -دار الكتاب العريب

 ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -5ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -4ه. 1428األوىل، 
فتح ابلاري برشح صحيح -6. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام

كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز -7بريوت. -ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة
 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -إشبيليا

   (5771) الرقم املوحد:
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 املحتويات
  .............................................................................................................................. أحاديث الفضائل واآلداب

يل؟ قال : هؤالء اذلين يَأُكلُوَن حلُوم انلاس، ملا ُعِرَج  يب َمَررُْت بقوم هلم أْظَفاٌر من ُُنَاٍس ََيِْمُشوَن وُُجوَهُهْم وَُصُدورَُهم فقلت: َمْن هُؤالِء يا ِجرْبِ
 1 .............................................................................................................................. هموَيَقُعون يف أْعَراِض 

During my ascent to heaven, I passed by a group of people with copper nails scratching their faces 
and chests. I asked: O Jibreel, who are these? He replied: These are the ones who eat the flesh of 

people (by backbiting) and slander them. .................................................................................... 1 

 فَاُه إال الرتاُب، وَيتُوُب اهلُل ىلَعَ َمْن تَاَب 
َ
َحبَّ أن يكوَن هل وادياِن، ولَْن يمأل

َ
 3 ..................................... لو أن البِن آدَم واديًا من َذَهٍب أ

If the son of Adam were to own a valley of gold, he would desire to have two valleys. Nothing can 
fill his mouth except dust (of the grave), and Allah accepts the repentance of whoever repents. .. 3 

 5 ........................................................ لو أنكم تولكون ىلع اهلل حق تولكه لرزقكم كما يرزق الطري، تغدو مخاصا، وتروح بطانا

If only you relied on Allah the way you should, He would provide for you as He provides for birds; 
they set out hungry in the morning and return satiated in the evening. ....................................... 5 

يٍْن   7 ............................................... لو اكن يل ِمثُْل أحٍد ذهبًا، لرسين أن ال تمر يلعَّ ثالث يلاٍل وعندي منه يشٌء إال يشء أرُْصُدُه دِلَ

If I had gold equal to the mountain of Uhud, it would please me that I should have nothing left of 
it with me after the passage of three nights, except what I might retain to repay a debt. .............. 7 

 9 ......................................................................... ءلو اكنت ادلنيا تَعدل عند اهلل َجناح بَعوضة، ما سَق اكفرا منها رشبة ما

Were the worldly life worth a wing of a mosquito in the sight of Allah, He would not have given a 
disbeliever a drink of its water. .................................................................................................... 9 

 11...................... ن َجنَّته أحدلو يَعلُم املؤمُن ما عند اهلل من العقوبة، ما َطِمع ِِبَنَّته أحٌد، ولو يَعلُم الاكفُر ما عند اهلل من الرمحة، ما َقنَط م

If the believer knew what is with Allah of punishment, no one would hope to enter Paradise, and 
if the non-believer knew what is with Allah of mercy, no one would despair of entering Paradise.

 ...................................................................................................................................................11 

َعة, إنما الشديد اذلي يملك نفسه عند الغضب  13............................................................................. ليس الشديد بالرصُّ

The strong man is not the one who can overpower others (in wrestling); rather, the strong man is 
the one who controls himself when he gets angry. ......................................................................13 

 14........................................................................................ ليس الِغىَن عن َكَثة الَعَرض، ولكن الِغىَن غىن انلفس

Richness is not the abundance of wealth. Rather, true richness is self-sufficiency. .....................14 

 15.................................................... ليس املسكني اذلي ترده اتلمرة واتلمرتان، وال اللقمة واللقمتان إنما املسكني اذلي يتعفف

The needy is not the one who can be turned away with a date-fruit or two, or a morsel or two. But, 
the needy is the one who abstains from begging. ........................................................................15 

ان وال الفاحش وال ابلذيء ان وال اللعَّ عَّ  17....................................................................................... ليس املؤمن بالطَّ

A believer is neither a slanderer or an invoker of curse, nor is he indecent or foulmouthed. .......17 

 19................................................ ليس البن آدم حقٌّ يف ِسَوى هذه اخِلصال: بيٌت يسكنُه، وثوٌب يُواري َعْورتَه، وِجلُْف اخلزُِب واملاء

The son of Adam has no right to anything but these things: A house in which he lives, a garment 
which covers his `Awrah (must-cover body parts), and bread and water. ...................................19 

 21................. ليس من عبد يقع يف الطاعون فيمكث يف بدله صابرا حمتسبا يعلم أنه اليصيبه إال ما كتب اهلل هل إال اكن هل مثل أجر الشهيد

Anyone in an area afflicted with plague who stays therein patiently hoping for Allah's reward and 
believing that nothing will befall him except what Allah has written for him will get a reward 

similar to that of a martyr...........................................................................................................21 

 23................................................ ليس من نفٍس تقتل ظلًما إال اكن ىلع ابن آدم األول ِكْفٌل من دمها؛ ألنه اكن أول من سن القتل

No soul kills wrongfully without the first son of Adam taking guilt for its blood because he was the 
first to institute the practice of murder. ......................................................................................23 

 25............................................................................................. صغرينا، ويعرف رشف كبريناليس منا من لم يرحم 

He does not belong to us who does not show mercy to our young and honor our old. .................25 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

553 
 

 27................................................................................ ليسلم الصغري ىلع الكبري، واملار ىلع القاعد، والقليل ىلع الكثري

The young should greet the old, the passer-by should greet the one who is sitting, and the small 
group of people should greet the larger one. ...............................................................................27 

ُهْم الَْملَّ ، وال يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت ىلع ذلك  28................................................ لنئ كنت كما قلت، فكأنما تُِسفُّ

If you are as you say, then it is as if you are feeding them hot ashes, and you will have a supporter 
against them from Allah as long as you continue to do so. ..........................................................28 

دْ 
ُ
َُنلنَيَّ َهَذا َعِن املسلمنَي اَل يُؤِْذيِهْم، فَأ

ُ
 30........................................... ِخَل اجلَنَّةَ َمَري رَُجٌل بُِغْصِن َشَجَرٍة ىلَعَ َظْهِر َطِريٍق، فقاَل: واهلِل أل

A man passed by a branch of a tree on a road, so he said: "By Allah, I will move this away from (the 
path of) Muslims so that it would not harm them." So he was admitted to Paradise. ..................30 

اَها بَ ويف إِ  -صىل اهلل عليه وسلم-َمَررُْت ىلع رسوِل اهلِل  حَتَرَّ
َ
ْعُد، َزارِي اْسرِتَْخاٌء، فقال: يا عبَد اهلِل، اْرَفْع إَِزارََك، فََرَفْعتُُه ثم قال: زِْد، فَزِْدُت، فما ِزلُْت أ

اقنَْيِ  نَْصاِف السَّ
َ
 32............................................................................................ فقال بعُض الَقْوِم: إىل أين؟ فقال: إىل أ

I passed by the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and my lower 
garment was trailing. Therefore, he said: O `Abdullah, pull up your lower garment. I raised it and 
he said: Up! So I raised it further, and I have been doing so since then. Some people said: Up to 

where? He said: To the middle of the shins. ...............................................................................32 

ٍة، ُغِفَر  ْطَعَميِن َهَذا، َوَرَزقِْنيِه ِمْن َغرِي َحْوٍل ِمينل َواَل قُوَّ
َ
َكَل َطَعاًما، فقال: احلمُد هلِل اذلي أ

َ
َم ِمْن َذنِْبِه.َمْن أ  34............................... هل ما َتَقدَّ

Whoever eats food and says: Al-hamdu lillahi-lladhi at`amani hadha, wa razaqanihi min ghayri 
hawlin minni wa la quwwatin (Praise be to Allah who fed me and provided me with this food 

through no might or power on my part), his past sins will be forgiven. .......................................34 

ْنَفَق َنَفَقًة يف َسِبيل اهلل ُكتب هل َسبُْعِمائَِة ِضْعٍف 
َ
 36............................................................................................. َمْن أ

Whoever spends something in the cause of Allah, it will be recorded for him as much as seven 
hundred times. ...........................................................................................................................36 

ْمُس ِمْن َمْغِربَِها تَاَب اهلُل َعلَيْهِ َمْن  ْن َتْطلَُع الشَّ
َ
 37........................................................................................ تَاَب َقبَْل أ

Whoever repents before the sun rises from the west, Allah will accept his repentance. ...............37 

يل حُ 
َ
ُُه ِمْن أ  38............ لَِل اإِليَماِن َشاَء يَلْبَُسَهاَمْن ترك اللباَس تََواُضًعا هلل، وهو يقدر عليه، داعه اهلُل يوَم القيامِة ىلع ُرُؤوِس اخلاََلئِِق حىت َُيَريل

Whoever gives up wearing elegant expensive clothes out of humbleness with Allah, while he can 
afford it, Allah will call him on the Day of Judgment before all people and let him choose whichever 

of the garments of faith he would like to wear. ...........................................................................38 

ُ َعْن وَْجِهِه انلَّاَر يَْوَم الِْقيَاَمةِ  ِخيِه رَدَّ اّللَّ
َ
 40...................................................................................... َمْن رَدَّ َعْن ِعْرِض أ

Whoever protects the honor of his brother in his absence, Allah will protect his face from the Fire 
on the Day of Judgment. ............................................................................................................40 

ا لم يأته، أو لََطَمه فإن َكْفاَرتَه أن ُيْعِتَقه  42.................................................................................. َمْن رَضب ُغالًما هل َحدًّ

Whoever beats his slave boy or slaps him for something that he has not done, then the expiation 
for that is to set him free. ...........................................................................................................42 

ْت َعنُْه َخَطايَاُه َوإِْن اَكنَْت ِمثَْل َزَبِد ابْلَ  ٍة ُحطَّ ِ َوحِبَْمِدهِ يف يوم ِمائََة َمرَّ  43..................................................... ْحرِ َمْن قَاَل: ُسبَْحاَن اّللَّ

Whoever says: “Subhana Allah-i wa bihamdihi (Exalted is Allah and praise be to Him)” one 
hundred times, his sins will be unloaded from him (forgiven), even if they were as much as the 

foam of the sea. ..........................................................................................................................43 

يَك هَلُ، هَلُ الُْملُْك، َوهَلُ احْلَْمُد، َوُهَو ىلَعَ  ُ وَْحَدُه اَل رَشِ ْنُفٍس ِمْن َودَلِ إْسَماِعيَل َمْن قَاَل: اَل إهَلَ إالَّ اّللَّ
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْعتََق أ

َ
اٍت اَكَن َكَمْن أ ٍء قَِديٌر َعرْشَ َمرَّ  لُكل يَشْ

 ...................................................................................................................................................45 
Whoever says, ten times: There is no deity worthy of worship except Allah alone, Who has no 
partner, to Him belongs the sovereignty, to Him belongs the praise, and He is Omnipotent over all 

things; will be as though he emancipated four slaves from the offspring of Isma`il ....................45 

 47............................................................................................................................. َمْن اَل يَرَْحم اَل يُرَْحُم!

Whoever does not show mercy will not be shown mercy! ............................................................47 

 49.................................................................................................................. َس ال يَرمَْحُُه اهللُ َمْن ال يَرَْحُم انلَّا

He who does not show mercy to people, Allah will not show mercy to him. ................................49 
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ْو يِلَْقِبْض ىلَعَ نَِصالَِها بِكَ 
َ
ْسَواقِنَا، َوَمَعُه َنبٌْل فَلْيُْمِسْك، أ

َ
ْو أ

َ
ٍء ِمْن َمَساِجِدنَا، أ َحًدا مِ َمْن َمرَّ يف يَشْ

َ
ْن يُِصيَب أ

َ
ِه؛ أ ءٍ فل  50....... َن الُمْسِلِمنَي منها بيَِشْ

Whoever passes through any of our mosques or markets with arrows with him, he should hold 
them by their heads (blades) lest he injures any of the Muslims with them. ...............................50 

يِن  ْهُه يِف ادلل ا ُيَفقل ُ بِِه َخرْيً  51.............................................................................................................. َمْن يُرِْد اّللَّ

Whoever Allah wills to do good to, He makes him comprehend the religion. ..............................51 

اَل إَِني ِسلَْعَة اهلِل اجلَنَّ 
َ
اَل إَِني ِسلَْعَة اهلِل اَغيِلٌَة، أ

َ
َل، أ ْدلََج بَلََغ املزْنِ

َ
ْدلََج، وَمْن أ

َ
 52............................................................ ةُ َمن َخاَف أ

The one who is afraid (of the pillage of the enemy) sets out in the early part of the night, and the 
one who sets out early will reach his destination. Verily, the commodity of Allah is precious. Verily, 

the commodity of Allah is Paradise.............................................................................................52 

َس عن مؤمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب ا نيا واآلخرةِ َمن َنفَّ َ اهلُل عليه يف ادلُّ َ ىلع ُمْعرِسٍ يرَسَّ َس اهلُل عنه ُكْرَبًة من ُكَرِب يوِم الِقيَاَمة، ومن يرَسَّ نيا َنفَّ ، ومن دلُّ
نيا واآلخرةِ   53............................................................................................................َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه اهلُل يف ادلُّ

Anyone who relieves a hardship for a believer in this world, Allah will relieve one of his hardships 
on the Day of Resurrection. Anyone who makes things easy for a hard-pressed person, Allah will 
make things easy for him in this world and in the Hereafter. Anyone who covers up the faults and 

sins of a Muslim, Allah will cover up his faults and sins in this world and in the Hereafter. ........53 

، فلينظر بَِم يَرْجع ْصبَُعُه يف ايلَمل
ُ
 56................................................................... ما ادلنيا يف اآلخرة إال ِمثْل ما جيعل أحدكم أ

This world in comparison with the Hereafter is like the amount of water one of you gets when he 
dips his finger in the sea. Let him see what his finger returns with. ............................................56 

 58................................................................................. ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض اهلل هل من يكرمه عند سنه

No youth honors an elderly person for his old age except that Allah will appoint someone to honor 
him in his old age. ......................................................................................................................58 

 60............................................................................................................... ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها

The angels continue to shade him with their wings. ....................................................................60 

، فقال: ال -صىل اهلل عليه وسلم -ما ُسئل رسول اهلل   62................................................................................... شيئا قطُّ

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, never said: "No" to anyone 
who asked him for something. ....................................................................................................62 

 64.............................................................. يقول ليشء قط: إين ألظنه كذا، إال اكن كما يظن -ريض اهلل عنه-ما سمعت عمر 

Never have I heard `Umar saying about something: I think it to be so-and-so, but it proved to be 
as he had thought. ......................................................................................................................64 

َكلَُه، َوإِْن َكِرَهُه تََرَكهُ  -صىل اهلل عليه وسلم-ما اَعَب رسوُل اهلِل 
َ
، إِِن اْشتََهاُه أ  65.......................................................... َطَعاًما َقطُّ

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, never found fault with any 
food. If he liked it, he would eat, and if he disliked it, he would leave it. .....................................65 

 66................... ما ىلع األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها، أو رصف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم

No Muslim on earth supplicates Allah the Almighty except that Allah answers his supplication or 
averts from him harm equivalent to it, unless he supplicates for something sinful or for the 

severing of the ties of kinship. ....................................................................................................66 

ُعَداِت  ُعَداِت؟ اجتنبوا جمالس الصُّ  68........................................................................................ ما لكم وملجالس الصُّ

Why do you sit in pathways? Avoid sitting in pathways. .............................................................68 

ا من بطن، حبسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فإن اكن ال حمالة، فثلث لطعامه، وثلث لرشابه، وثلث نلفسه  70............. ما مأل آديمٌّ واعًء رشًّ

The son of Adam does not fill any vessel worse than his stomach. It is enough for the son of Adam 
to eat a few mouthfuls to straighten his back, but if he must (fill his stomach), then one third for 

his food, one third for his drink, and one third for his breath. ....................................................70 

ةً ما من قَْوٍم َيُقوُموَن من جملس ال يَْذُكُرون اهلل تع  72.........................................اىل فيه، إال قاموا عن مثل ِجيَفِة محار، واكن هلم َحرْسَ

No people leave a gathering in which they did not remember Allah the Almighty except that it will 
be as if they are leaving the carcass of a donkey, and it will be a cause of regret for them............72 

 74.......... رما نقص مال عبد من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهلل عزا، وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فق
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One's money is never diminished by a charity; no one suffers injustice which he endures patiently 
except that Allah increases his honor; and no one opens a door of begging except that Allah opens 

for him a door of poverty. ...........................................................................................................74 

حُ 
ُ
يِن أن عندي مثل أ يٍْن، إال أن أقوَل به يف عباد اهلل هكذا وهكذا ما يرَُسُّ ٍد هذا ذهبًا تميض يلعَّ ثالثة أيام وعندي منه ديناٌر، إال يشء أرصده دِلَ

 77........................................................................................................................................... وهكذا

I would not be pleased to have the like of Uhud in gold and three days pass while even one dinar 
thereof remains with me, except what I keep for debts. Otherwise, I would distribute it among 

Allah's slaves like this, and like this, and like this. ......................................................................77 

، حىت الشوكة يُشاكها إال كفر اهلل بها من خطاياه ذى، وال َغمل
َ
، وال َحزن، وال أ  81............... ما يُصيب املسلم من نَصب، وال وَصب، وال َهمل

No fatigue, disease, sorrow, sadness, harm, or distress befalls a Muslim, even a prick from a thorn, 
but Allah will thereby expiate some of his sins. ...........................................................................81 

 83........................................................................................... مثل اذلي يَْذُكر َربَُّه واذلي ال يَْذُكره مثل اليحل وامليلت

The parable of one who remembers his Lord and one who does not remember Him, is the parable 
of a living and a dead person. .....................................................................................................83 

ا نلا -صىل اهلل عليه وسلم-مرَّ علينا رسول اهلل   85................................................................................ وُنن نُعالج ُخصًّ

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, passed by us while we were 
repairing a hut that we owned. ...................................................................................................85 

ثَِرهِ فَلْيَِصْل رمحه
َ
 هل يف أ

َ
 87............................................................................. من أحبَّ أن يُبَْسَط عليه يف رزقه، وأن يُنَْسأ

Whoever loves to have his sustenance expanded and his term of life prolonged should maintain 
ties of kinship .............................................................................................................................87 

، فمن اكن من أهل الصالة ُديِع من باب الصالة ، ومن اكن من أهل اجِلهاد من أْنَفق زوَْجنْي يف َسبيل اهلل نُوِدي من أبَْواب اجلنَّة، يا عبد اهلل هذا َخرْيٌ
 89.............................................................................................................................. ُديِع من باب اجِلهاد

Anyone spends a pair in the way of Allah will be called from the gates of Paradise: "O slave of Allah, 
this is good! So, whoever was from the people of prayer will be called from the gate of prayer; 
whoever was from the people of Jihad (fighting in the cause of Allah) will be called from the gate 

of Jihad." ....................................................................................................................................89 

ع حديث قوم, وهم هل   91......................................................................... اكرهون, ُصبَّ يف أذنيه اآلنُُك يوم القيامةمن تََسمَّ

Whoever listens to the talk of some people while they dislike that, molten lead shall be poured into 
his ears on the Day of Judgment.................................................................................................91 

ُل هل باجلنة؟ تََكفَّ
َ
َل يل أن ال يسأل انلاس شيئًا، وأ  93...................................................................................... من تََكفَّ

Who can guarantee for me that he will never ask people for something and I will guarantee 
Paradise for him? .......................................................................................................................93 

 95............................................................................................ من َخرج يف طلب العلم فهو يف َسِبيِل اهلل حىت يرجع

Whoever goes out to seek knowledge is in the cause of Allah until he returns. ............................95 

 96............................................................................................................. فله مثل أجر فاعلهمن دلَّ ىلع خري, 

Whoever guides to a good deed gets the same reward as the doer of that deed. ..........................96 

 97.....................................................................من ذا اذلي يتأىل يلعَّ أن ال أغفر لفالن؟ إين قد غفرت هل، وأحبطت عملك

Who is that who swears that I will not forgive so-and-so? Indeed, I have forgiven him and rendered 
worthless your deeds. .................................................................................................................97 

ايِن يف ايلقظة   99............................................................ ال َيتََمثَُّل الشيطان يب -أو كأنما رآين يف ايْلََقَظةِ -من رآين يف املنام فََسرَيَ

Whoever has seen me in a dream will see me when he is awake – or: It is as if he has seen me while 
he is awake – the devil does not take my shape. .........................................................................99 

ه أن َينَْظر إىل رُجل من أهل اجلَنَّة فَلْيَنْظر إىل هذا  102 ....................................................................................... من رَسَّ

Whoever is pleased to look at a man from the dwellers of Paradise, then he may look at this man.
 ................................................................................................................................................. 102 

 104 ............................................. ر أًخا هل يف اهلل، ناداه مناد: بأن طبت، وطاب ممشاك، وتبوأت من اجلنة مزناًل من اعد مريًضا أو زا
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Whoever visits a sick person or a brother of his for Allah's sake, a caller calls out: 'May you be glad, 
may your footsteps be blessed, and may you dwell a home in Paradise ..................................... 104 

 106 ................................................................................... من اعل جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني

Whoever supports two girls till they grow up, he and I will come on the Day of Resurrection like 
this. .......................................................................................................................................... 106 

 108 يت وكفيت ووقيت، وتنىح عنه الشيطان: بسم اهلل تولكت ىلع اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل، يقال هل: هد-يعين: إذا خرج من بيته-من قال 

Whoever says (upon leaving his house): 'Bismillah, tawakkaltu `ala-Allah, wa la hawla wa la 
quwwata illa billah [In the Name of Allah; I rely on Allah; there is no might and no power save in 
Allah]', it will be said to him: 'You are guided, sufficed, and protected', and the devil will go far 

away from him. ........................................................................................................................ 108 

 110 .................................... من قال: أستغفر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليح القيوم وأتوب إيله، غفرت ذنوبه، وإن اكن قد فر من الزحف.

If anyone says: 'Astaghfiru Allah Al-ladhi laa ilaaha illa Huwa Al-Hayy Al-Qayyum wa atoobu ilayh 
(I ask forgiveness from Allah, there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of 
existence, and I turn to Him in repentance),' then his sins will be forgiven even if he has fled from 

the battlefield. .......................................................................................................................... 110 

 112 .......................................................................................... من قال: ُسبحان اهلل وحِبَْمِده، ُغرَِسْت هل خَنْلة يف اجلنة

Whoever says 'Subhaan-Allah wa bihamdih' (Glory be to Allah and Praise is due to Him), a date-
palm tree will be planted for him in Paradise. .......................................................................... 112 

ُمت، ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليُْكِرم جارَه، ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خرًيا أو يلْص 
 113 .......................................................................................................................................... َضيَْفه

Whoever believes in Allah and the Last Day, let him say good words or remain silent. Whoever 
believes in Allah and the Last Day, let him be generous to his neighbor. Whoever believes in Allah 

and the Last Day, let him be hospitable to his guest. ................................................................ 113 

 116 .......................................................................................................... من كفَّ غضبه, كفَّ اهلل عنه عذابه

Whoever restrains his anger, Allah shall protect him from His torment. .................................. 116 

 117 ............................................................................................................ ْفِك َدِمهِ من َهَجر أَخاه َسنَة فهو َكسَ 

Whoever forsakes his brother for a year is like shedding his blood ........................................... 117 

 118 .................................................................................. من وقاه اهلل رش ما بني حلييه، ورش ما بني رجليه دخل اجلنة

Whoever Allah saves from the evil of what is between his jaws and the evil of what is between his 
legs will enter Paradise. ............................................................................................................ 118 

 119 ................................................................................................................. من حيرم الرفق، حيرم اخلري لكه

"He who is deprived of gentleness is deprived of all goodness". ................................................ 119 

 120 ...................................................................................... من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن هل اجلنة

Whoever guarantees for me to safeguard what is between his jaws and what is between his legs, I 
shall guarantee Paradise for him. ............................................................................................. 120 

ْرَبعٍ 
َ
ْو أ

َ
ْو ثاَلٍث، أ

َ
، أ ْصبَُعنْيِ

ُ
 121 ......................................................................... َنىَه رَُسوُل اهلل َعْن لُبِْس احْلَِريِر إالَّ َموِْضَع أ

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade wearing silk except 
for the width of two, three or four fingers. ................................................................................ 121 

قاِء أو الِقْرَبةِ  -صىل اهلل عليه وسلم-َنىَه رسوُل اهلِل  ْن يرُْشََب ِمْن يِف السل
َ
 122 ...................................................................... أ

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, prohibited drinking directly 
from the mouth of a waterskin. ................................................................................................ 122 

 123 ............................................................................................................................... نُِهيَنا عن اتلَّلَكُّف

We were forbidden from adopting the attitude of affectation. ................................................... 123 

ْسِقيَةِ  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسوُل اهلِل 
َ
 125 ................................................................................... عن اْخِتنَاِث األ

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade turning the 
waterskins (water jugs) upside down and drinking from their mouths ..................................... 125 

 126 ....................................................................... أن يتنفس يف اإلناء، أو ينفخ فيه -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
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The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade breathing into the 
pot or blowing into it. ............................................................................................................... 126 

 128 ................................... ْم وَْجبَتََهاَهَذا َحَجٌر ُريِمَ به يف انلَّاِر ُمنُْذ سبِْعنَي َخِريًفا، فهو َيْهوِي يِف انلَّاِر اآلَن حىت انتىه إىل َقْعِرَها فََسِمْعتُ 

That is a stone which was thrown into Hell seventy years ago and it has just reached its bottom 
and now you've just heard its bang. .......................................................................................... 128 

ا، فَوََجبَْت هل انلَّار، أنتم ُشهداء اهلل يف األ  130 ................................... رضهذا أثْنَيْتُْم عليه خريا، فَوََجبْت هل اجلنَّة، وهذا أثْنَيْتُْم عليه رَشَّ

You praised this, so Paradise has been affirmed for him, and you dispraised this, so Hell has been 
affirmed for him. You are Allah's witnesses on earth. ............................................................... 130 

 132 ............................................................................................................. هذا َخرٌي من ِملِء األرض مثل هذا

This one (the second) is better than an earth full of the other (the first). .................................. 132 

 134 ............................................................... يف قلوب عباده، وإنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء -تعاىل-هذه رمحة جعلها اهلل 

This is mercy that Allah the Exalted has placed in the hearts of His slaves. Verily, Allah shows 
mercy to those of His slaves who are merciful. ......................................................................... 134 

 137 ........................................................................................................ هل تنرصون وترزقون إال بضعفائكم؟

You are granted victory and sustenance only because of your weak ones. ................................. 137 

ةً  ْكَثَ من َسبِْعنَي َمرَّ
َ
تُوُب إيلِه يف ايلوِم أ

َ
ْستَْغِفُر اهلَل وأ

َ
 139 ................................................................................. َواهلِل إين أل

By Allah, I seek the forgiveness of Allah and repent to Him more than seventy times a day. ..... 139 

ْن اجلَنََّة اَل يَْدُخلَُها
َ
ْهِل اجلَنَِّة وَذلَِك أ

َ
ْن تَُكونُوا نِْصَف أ

َ
رُْجو أ

َ
ٍد بِيَِدهِ، إينل أل  140 ................................. إال َنْفٌس ُمْسِلَمةٌ  واذلي َنْفُس حُمَمَّ

By the One in whose hand the life of Muhammad is, I hope that you will constitute one half of the 
inhabitants of Paradise; and that is because none would be admitted into Paradise except a 

Muslim. .................................................................................................................................... 140 

َهَب اهلُل بُِكْم، وَجاَء بَِقْوٍم يُْذنِبُوَن، فَيَْستَْغِفُروَن اهلَل َتَعاىَل   142 ..................................... َفيَْغِفُر لَُهمْ  ،واذلي َنْفيِس بِيَِدهِ، لو لم تُْذنِبُوا، ذَلَ

By the One in Whose Hand my soul is, if you were not to commit sins, Allah would replace you 
with people who would commit sins and then seek forgiveness from Allah the Almighty, who would 

then forgive them. .................................................................................................................... 142 

 143 ... مواذلي نفيس بيده، ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال أدلكم ىلع يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينك

By the One in Whose Hand my soul is, you will not enter Paradise until you believe and you will 
not believe until you love one another other. Shall I tell you of something that, if you do it, you will 

love one another other? Spread the greeting of peace among yourselves. ................................. 143 

عْ 
َ
عُ واهلِل لو َتْعلَُموَن َما أ ْذُتْم بالنلَساِء ىلَعَ الُفُرِش، وخَلَرَْجتُْم إىل الصُّ ُروَن إىل اهلِل َتَعاىَل لَُم، لََضِحْكتُْم قَِلياًل وبَلََكيْتُْم َكِثرًيا، وَما تذََلَّ

َ
 145 ..... َداِت جَتْأ

By Allah! If you knew what I know, you would laugh little and weep much; you would not enjoy 
women in bed; and you would go out to the open plains loudly imploring Allah, the Almighty. 145 

 147 ...............................................................وحيك أتدري ما اهلل؟ إن شأن اهلل أعظم من ذلك، إنه ال يستشفع باهلل ىلع أحد

Woe to you! Do you know who Allah is? Indeed, Allah is far greater than this. Allah should not be 
sought as an intercessor with anyone. ...................................................................................... 147 

َكْت يِب َشَفتَاهُ  نَا َمَع َعبِْدي َما َذَكَريِن َوحَتَرَّ
َ
ُ َتَعاىَل: أ  149 .................................................................................... َيُقوُل اّللَّ

Allah the Almighty says: I am with My slave as long as he remembers Me and his lips move saying 
My Name. ................................................................................................................................ 149 

وا أن يَُسللم أحدهم, وجُيِْزُئ عن اجلماعة أن يَُردَّ أحدهم  151 ............................................................. جُيِْزُئ عن اجلماعة إذا َمرُّ

When a group of people pass by, it is sufficient if one of them extends the greetings on their behalf, 
and it is sufficient if one returns the greeting on behalf of a group. ........................................... 151 

 152 .............................................................................يَُسللُم الراِكُب ىلع املايش، واملايش ىلع القاعد، والقليُل ىلع الكثري

The one who is riding should greet the one who is walking, the one who is walking should greet 
the one who is sitting, and the small group of people should greet the large one. ...................... 152 

؟ هل  ؟ فيقول: ال يُؤىت بأْنَعم أهل ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة، َفيُْصبَُغ يف انلار َصبَْغًة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خرًيا قطُّ َمرَّ بك نَِعيٌم قطُّ
 154 ..................................................................................................................................... واهلل يا رب
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The wealthiest of people in this world, from among the dwellers of Fire, will be brought on the Day 
of Judgment and dipped once in Fire and then he will be asked: O Son of Adam, Have you ever 
witnessed any goodness? Have you ever experienced any bliss? He will say: O Lord, by Allah I have 

not. .......................................................................................................................................... 154 

 156 ................................................................................... نما َنْغُدو من أجل السالم، فنَُسللُم ىلع من لَقيْنَاهُ يا أبا َبْطٍن إ

Abu Batn, we only go to the market to give the greeting of peace to everyone we meet. ............ 156 

ةٍ  تُوُب يف ايلَّوِم مائَة َمرَّ
َ
َها انلَّاُس، تُوُبوا إىل اهلِل واْستَْغِفُروُه، فَإينل أ  158 ........................................................................... يا أيُّ

O people, seek repentance from Allah and seek His forgiveness. Verily, I seek repentance one 
hundred times a day. ................................................................................................................ 158 

 160 .......................... أعلميا أيها انلاس، من َعِلم شيئا فَلْيَُقْل به، ومن لم َيْعلَم، فَلْيَُقْل: اهلل أعلم، فإن من العلم أن يقول ملا ال َيْعلَم: اهلل 

O people! Whoever knows about something, let him say it. And whoever does not know should 
say: "Allahu a`lam (Allah knows best)." It is a sign of having knowledge for the one who does not 

know something to say: "Allahu a`lam". ................................................................................... 160 

، إذا دخلت ىلع أهلك فََسللْم، يك  162 ........................................................................ ن بََرَكًة عليك وىلع أهل بَيِْتكيا بيَُنَّ

O son, when you enter your house, greet your family with Salam, for it will be a blessing for you 
and your household. ................................................................................................................. 162 

ي يأكل وال يََشبَع، يا حكيُم، إن هذا املال َخرِضٌ ُحلٌْو، فمن أخذه بَِسخاَوة نفس بُورِك هل فيه، ومن أخذه بإرشاف نفس لم ُيبَارَك هل فيه، واكن اكذل
 164 ............................................................................................................... وايلُد الُعليا خرٌي من ايلد الُسفىل

O Hakeem! This money is like a sweet, fresh fruit; whoever takes it without greediness, he is 
blessed in it, and whoever takes it with greediness, he is not blessed in it, and he is like a person 

who eats but is never satisfied; and the giving hand is better than the receiving hand. ............. 164 

 168 .................. -عز وجل-يا رسول اهلل إن رشائع اإلسالم قد كثت علينا، فباٌب نتمسك به جامع؟  قال: ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل 

O Messenger of Allah! Indeed, the laws of Islam are too many for us, so give us something 
comprehensive that we can hold on to. He said: Keep your tongue moist with the frequent 

remembrance of Allah, the Exalted and Mighty. ....................................................................... 168 

 170 .................................................................... يا رسول اهلل، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فلريقد

O Messenger of Allah! May anyone of us sleep while being Junub (sexually impure)? He said: Yes, 
he may sleep if he makes ablution. ........................................................................................... 170 

ْدنَاكَ 
َ
ْدنَاَك أ

َ
حبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أ  172 .................................................. يا رسول اهلل، َمْن أحقُّ حِبُْسن الصُّ

O Messenger of Allah, who is the most entitled among people to my good companionship? He said: 
"Your mother, then your mother, then your mother, then your father, and then those who are the 

closest to you (after them)". ...................................................................................................... 172 

 175 ...... هما من بعدهمايا رسول اهلل، هل بيق من بر أبوي يشء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصالة عليهما، واالستغفار هلما، وإنفاذ عهد

"O Messenger of Allah! Is there anything good that I can do to my parents after their death?" He 
replied: "Yes. To pray for them, to ask Allah to forgive them, to fulfill their testament, to maintain 

the kinship relations that are only maintained by them, and to honor their friends". ................ 175 

ُحدٍ 
ُ
 177 .............................................................................. يا سعد بن معاذ، اجلنة وربل الكعبة إينل أجد رحيها من دوِن أ

O Sa`d ibn Mu`aadh, Paradise, by the Lord of the Ka`bah, I smell the fragrance of Paradise near 
Mount Uhud. ........................................................................................................................... 177 

 180 ................................................................................. اهلل، سلوا اهلل العافية يف ادلنيا واآلخرة يا عباس، يا عم رسول

O ‘Abbaas, O uncle of the Messenger of Allah, ask Allah for safety in this life and the hereafter.
 ................................................................................................................................................. 180 

دُ 
َ
 182 .............................................................. لَُّك ىلع كزن من كنوز اجلنة؟ ال حول وال قوة إال باهلليا عبد اهلل بن قيس، أال أ

“O `Abdullah ibn Qays, shall I not guide you to one of the treasures of Paradise? (It is to say:) ‘La 
hawla wa la quwwata illa billah’ (‘There is no might or power, except with Allah’).” The narration 

of An-Nasaa’i had the following addition: “…and there is no escape from Allah, except to Him”.
 ................................................................................................................................................. 182 

 184 ................................................................................................... يا غالم، سم اهلل، ولك بيمينك، ولك مما يليك
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O boy! Mention Allah's name (say "Bismillah"), eat with your right hand, and eat from what is 
nearer to you. ........................................................................................................................... 184 

 186 .................. يا فالن، ما لك؟ ألم تك تأمر باملعروف وتنىه عن املنكر؟ فيقول: بىل، كنت آمر باملعروف وال آتيه، وأنىه عن املنكر وآتيه

"So-and-so, what is the matter with you? Did you not use to command us to do right and forbid 
us from doing wrong?" He will say: "Yes, I commanded you to do right but I did not do it myself, 

and I forbade you from doing wrong but I used to do it myself". ............................................... 186 

لََّفُكُم اهلل يب؟ واََعلًَة فأغناكم اهلل يب؟يا معرش األنصار، ألم أجدكم ُضالَّاًل فهداكم اهلل يب؟ وكنتم متفرقني 
َ
 188 .......................... َفأ

O people of the Ansaar, did I not find you in a state of misguidance then Allah guided you aright 
through me? Were you not divided then Allah brought you together through me? Were you not in 

a state of poverty then Allah made you wealthy through me? ................................................... 188 

 192 .......................................................................................................... يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك

O Turner of the hearts, make my heart firm upon Your religion ............................................... 192 

 194 ................................................ يتبع امليت ثالثة: أهلُه وماهُل وعملُه، فريجع اثنان وَيبَق واحد: يرجع أهلُه وماهُل، وَيبَق عمله

A dead person is followed by three: his family, his wealth, and his deeds. Then two of them come 
back: his family and his wealth, and only his deeds remain. ..................................................... 194 

 195 .................................................................................................... يدخل اجلنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطري

Some of the people who will enter Paradise people have hearts like the hearts of birds. ........... 195 

 196 ....................................................................... يستجاب ألحدكم ما لم يعجل: يقول: قد دعوت ريب، فلم يستجب يل

The supplication of one of you is answered, as long as he is not in haste, saying: “I have supplicated 
to my Lord, but He has not yet answered me”. .......................................................................... 196 

 198 .......................................................................................................... عرسوا، وبرشوا وال تنفروايرسوا وال ت

Make matters easy (for people) and do not make them difficult, give people glad tidings, and do 
not repulse them. ..................................................................................................................... 198 

 200 ....................................... : ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل ادلنيا ثم احتسبه إال اجلنة-اىلتع-يقول اهلل 

Allah, the Exalted, says: My reward shall be nothing less than Paradise for My faithful servant who, 
if I take the life of his beloved one from the inhabitants of the world, he bears it patiently in 

expectation of My reward. ........................................................................................................ 200 

 202 .................................................................................. يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع بها شعف اجلبال

Soon there will come a time when the best possessions of a Muslim will be the sheep that he will 
take to the mountaintops.......................................................................................................... 202 

 205 ........................................................................................................................... أحاديث ادلعوة واحلسبة

 207 .................................................................................... اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما محلوا، وعليكم ما محلتم

Listen and obey, for verily, they will be held accountable for what they are responsible for and you 
will be held accountable for what you are responsible for. ........................................................ 207 

وا، فإنه ال يأيت زماٌن إال واذلي  209 .......................................................................... بعده رَشٌّ منه َحىتَّ تَلَْقوا َربَُّكم اْصرِبُ

Be patient, for no time will come but will be followed by a worse one until you meet your Lord.
 ................................................................................................................................................. 209 

 211 ....................................................... يئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة، والصدقاعبدوا اهلل وحده ال ترشكوا به ش

He tells us to worship Allah alone and to not associate anything with Him and to give up all that 
our ancestors said. He also commands us to perform prayers, speak the truth... ...................... 211 

 214 ................................................................................................................................. ادلين انلصيحة

Religion is sincerity/sincere advice. ......................................................................................... 214 

 216 .................................................................................... امهلل من َويِلَ من أمر أميت شيئا, فَشقَّ عليهم، فاْشُقْق عليه

O Allah! Whoever was entrusted with authority over any affair of my nation and made it difficult 
for them, make it difficult for him. ........................................................................................... 216 
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ْعَماِلُكْم،  -صىل اهلل عليه وسلم-إِنَّ نَاًسا اكنوا يُؤَْخُذوَن بالَويْحِ يف َعْهِد رسوِل اهلِل 
َ
ُخُذُكْم اآلَن بما َظَهَر نلا ِمْن أ

ْ
َما نَأ وإِنَّ الَويْحَ قَِد اْنَقَطَع، وإِنَّ

بْنَاُه، ولَ  ِمنَّاُه وقَرَّ
َ
ا أ ْظَهَر نَلَا َخرْيً

َ
قْهُ َفَمْن أ َمنُْه ولم نَُصدل

ْ
ْظَهَر نلا ُسوًءا لم نَأ

َ
يَرتِِه، وَمْن أ ٌء، اهلُل حُيَاِسبُُه يف رَسِ يَرتِِه يَشْ  217 ............... يَْس نَلَا ِمْن رَسِ

People were judged by the divine revelation during the lifetime of the Messenger of Allah, may 
Allah's peace and blessings be upon him, but the divine revelation has ceased. Now, we only judge 
you by what is apparent to us from your deeds. Whoever appears to be good, we trust and honor 
him, and what he does in secret is no concern of ours, for Allah will judge him for what he does in 

secret. Whoever appears to be evil, we will not trust or believe him. ......................................... 217 

ه، وإن ذكر لم إذا أراد اهلل باألمري خريا، جعل هل وزير صدق، إن نيس ذكره، وإن ذكر أاعنه، وإذا أراد به غري ذلك جعل هل وزير سوء، إن نيس لم يذكر
 219 ............................................................................................................................................ يعنه

If Allah wills to do good to a ruler, He appoints for him a truthful adviser, who will remind him if 
he forgets and help him if he remembers. And if Allah wills otherwise for him, He appoints for him 

a bad adviser who will not remind him if he forgets, nor will he help him if he remembers. ..... 219 

 221 ............................................................................. إذا َمرِض الَعبد أو سافر ُكتب هل مثُل ما اكن يعمل مقيًما صحيًحا

If a person falls ill or travels, he shall be credited with whatever good deeds he used to perform 
while at home and in good health. ............................................................................................ 221 

اِهُد الغائب إنَّ اهلل أِذن لرسوهل ولم يأذن لكم، وإنما أِذنَ   222 ........ يل ساعة من نهار، وقد اعدت ُحْرَمتَُها ايلوم َكُحرمتها باألْمِس، فلْيَُبللْغ الشَّ

Allah gave permission to His Messenger and did not give permission to you. Allah only gave me 
permission for a few hours of daytime, and its sanctity today is as it was yesterday... So, let those 

who are present inform those who are absent ........................................................................... 222 

 226 ................................................................ منه إن انلاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ىلع يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب

When people see an oppressor but do not prevent him from committing sin, it is likely that Allah 
will punish them all .................................................................................................................. 226 

د وهو الغ إن أول ما دخل انلقص ىلع بين إرسائيل أنه اكن الرجل يلَق الرجل، فيقول: يا هذا، اتق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك، ثم يلقاه من
 228 .................................................................................... ىلع حاهل، فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده

The first deficiency that occurred within the Children of Israel was that a man (of them) would 
meet another man and say: O so-and-so, fear Allah, and abandon what you are doing, for it is not 
lawful for you. He would then meet him the next day, still doing the same sin, without this 

preventing him from eating with him, drinking with him and sitting with him. ........................ 228 

 231 ............................................................................................................................. إن لك ما احتسبت

Indeed, you will have the reward that you expected. ................................................................. 231 

 233 ................................................................................... إنا واهلل ال نويل هذا العمل أحدا سأهل، أو أحدا حرص عليه

By Allah, we do not entrust this post to anyone who seeks it or is keen to attain it. ................... 233 

ََذَها نساُؤُهم  236 .................................................................................................. إنما َهلََكت َبنُو إرسائيل حني اختَّ

The children of Israel were ruined when their women started using this. ................................. 236 

م؟ إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من ريض وتابع، قالوا: يا رسول اهلل، أال نقاتله
 238 ............................................................................................................... قال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة

"There shall be rulers in charge of you, and you will approve and disapprove. So anyone who hates 
shall be absolved, and anyone who denies shall be safe, except for those who approve and comply." 
They said: ''O Messenger of Allah, shall we not fight them?'' He replied: "No, so long as they 

establish prayer among you". .................................................................................................... 238 

 240 ....................................................................................................... إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها

There will be selfishness and other matters that you will disapprove of after me. ..................... 240 

َف عن املرأة احلائض ِمَر انلاس أن يكون آخر َعْهِدِهْم بابليت، إال أنه ُخفل
ُ
 242 ................................................................... أ

People were commanded to make (Tawaaf around) the House the last thing they do, but an 
exception was made for the menstruating woman. ................................................................... 242 

 244 ..................................................................................................... أفضل اجلهاد لكمة عدل عند سلطان جائر

The best Jihad is to speak a word of justice to an oppressive ruler. ........................................... 244 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

561 
 

 245 .................................................................................. أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن نزنل انلاس منازهلم

Allah's Messenger, may Allah's peace and blessings be upon him, commanded us to treat people 
according to their ranks ........................................................................................................... 245 

 247 .................................... اعء احلطمة، فإياك أن تكون منهميقول: إن رش الر -صىل اهلل عليه وسلم-أي بين، إين سمعت رسول اهلل 

O son, I heard the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, say: The 
worst of shepherds is the harsh one, so beware of being one of them. ....................................... 247 

ىلع السمع والطاعة يف العرس واليرس، واملنشط واملكره، وىلع أثرة علينا، وىلع أن ال ننازع األمر أهله -صىل اهلل عليه وسلم-بايعنا رسول اهلل 
 ................................................................................................................................................. 249 

We pledged allegiance to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, to 
listen and obey at times of hardship and ease, energy and idelenss, and to endure if prejudice is 

held against us, and not to fight for power those in authority. .................................................. 249 

ب اهلُل ورسوهلُ   252 ................................................................................... حدثوا انلاس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّ

Speak to the people according to their level of understanding. Do you wish that Allah and His 
Messenger be denied? .............................................................................................................. 252 

 253 ................................................................................... خذوا من العمل ما تطيقون، فواهلل ال يسأم اهلل حىت تسأموا

Do what you are capable of doing (regularly). By Allah, Allah never grows weary (of giving rewards) 
until you grow weary (of doing good deeds). ............................................................................ 253 

 255 ................................................................................ ذكرُت شيئًا من ترب عندنا فكرهت أن حيبسين، فأمرت بقسمته

I remembered a gold nugget in my house which I did want it to distract me, so I ordered it to be 
distributed (in charity). ............................................................................................................ 255 

 257 ....................................................................................................... قصة الغالم مع امللك والساحر والراهب

The story of the boy with the king, the sorcerer, and the monk. ................................................ 257 

 264 ......................................................................................... يذكرنا يف لك مخيس -ريض اهلل عنه-اكن ابن مسعود 

Ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him, used to give us a reminder every Thursday. ....... 264 

َعُه س عليه صدقة لك يوم تطلع فيه الشمس: َتْعِدُل بني اثنني صدقٌة، وتُِعنُي الرجَل يف دابِته فتَحملُُه عليها أو تَرفُع هل عليها متالك ُسالىم من انلا
 266 .................................................................................................................. َصَدقٌَة، واللكمُة الطيبُة صدقةٌ 

On every human joint there is a charity every day on which the sun rises: doing justice between 
two people is a charity; helping someone with his mount, i.e. lifting him onto it or hoisting his 

belongings onto it, is a charity; a good word is a charity. .......................................................... 266 

يِت به يَْوَم الِقيَاَمةِ 
ْ
 268 ....................................................... َمِن اْستَْعَملْنَاُه ِمنُْكْم ىلع َعَمٍل، فََكتََمنَا خَمِيًطا َفَما فَْوقَُه، اكَن ُغلُواًل يَأ

If any of you is assigned by us to a position but conceals a needle or more from us, it will amount 
to misappropriation and he will be called upon to restore it on the Day of Judgement. ............ 268 

 270 .... ما بعث اهلل من نيب، وال استخلف من خليفة إال اكنت هل بطانتان: بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه، وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه

Allah never sent any prophet nor did He invest anyone with authority except that he has two 
entourages: one entourage enjoins him to do good and encourages him to carry it out; another 

entourage enjoins him to do evil and incites him to carry it out. ............................................... 270 

م اهلل عليه اجلنة ِعيِْه اهلل َرِعيًَّة, يموت يوم يموت, وهو اغشٌّ لَِرِعيَِّتِه؛ إال حرَّ  272 ................................................. ما من عبد يَْسرَتْ

There is no person whom Allah has put in a position of authority and he dies on the day he dies 
cheating those under his authority, but Allah will forbid Paradise for him. ............................... 272 

كل منه هل صدقة، وما رُسق منه هل صدقة، وال يَْرَزُؤهُ أحد إال اكن هل 
ُ
 274 .............................صدقةما من مسلم يَغرس َغرًسا إال اكن ما أ

No Muslim plants a tree except that whatever is eaten from it will be counted for him as charity, 
and whatever is stolen from it will be counted as charity for him, and no loss is incurred on him 

except that it will be counted as charity for him ........................................................................ 274 

تقوا من مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم استهموا ىلع سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، واكن اذلين يف أسفلها إذا اس
 276 ........................................................................................................................ املاء مروا ىلع من فوقهم

The example of the one who abides by the limits prescribed by Allah and the one who transgresses 
them is like the example of people who boarded a ship after casting lots. Some of them were on the 
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lower deck and others were on the upper deck. When those on the lower deck needed water, they 
had to go up and pass by those above them. ............................................................................. 276 

من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينرص عصبة، 
 279 ........................................................................................................................... فقتل، فقتلة جاهلية

Whoever gives up obedience and separates from the Muslim community and then dies has died a 
death like that of the pre-Islamic era of ignorance. ................................................................... 279 

 281 ... واذلي نفيس بيده، تلأمرن باملعروف، وتلنهون عن املنكر؛ أو يلوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فال يستجاب لكم

By the One in Whose Hand my soul is! Either you command good and forbid evil, or Allah will 
soon send upon you a punishment from Him, then you will pray to Him but He will not respond 

to you. ...................................................................................................................................... 281 

 283 .............................. اذلي عليه فيهايا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها حبقها، وأدى 

O Abu Dharr, you are weak and it is a trust. It will be a cause of disgrace and remorse on the Day 
of Resurrection, except for the one who takes it up with a full sense of responsibility and fulfills 

what is entrusted to him. .......................................................................................................... 283 

 286 ............................................ إين أراك ضعيًفا، وإين أحب لك ما أحب نلفيس، ال تأمرن ىلع اثنني، وال تولني مال يتيميا أبا ذر، 

"O Abu Dharr! I see that you are weak and I love for you what I love for myself. Do not rule over 
two persons and do not manage an orphan's property". ........................................................... 286 

 288 ................................................................................ يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم

They lead you in prayers. If they do well, then you will be rewarded; but if they make mistakes, 
then you will receive reward (for the prayer) and the mistake will be theirs. ............................. 288 

 291 ........................................................................................................................... أحاديث السرية واتلاريخ

ْت عليهم الغار  293 ....................... انطلَق ثالثُة َنَفٍر ممن اكن قبلكم حىت آواهم املِبيُت إىل اَغٍر فدخلوه، فاُنَدرَْت صخرٌة من اجلبل فَسدَّ

Three men from those who were before you set out on a journey until night came and they had to 
enter a cave to take shelter therein. A rock rolled down from the mountain and blocked the 

entrance to the cave.................................................................................................................. 293 

ْن َيْعَمَل بِِه انلَّاُس َفيُْفَرَض َعلَيِْهمْ  -صىل اهلل عليه وسلم-إِْن اَكَن رسوُل اهلِل 
َ
ْن َيْعَمَل بِِه؛ َخْشيََة أ

َ
 297 ..................... يَلََدُع الَعَمَل، وهو حُيِبُّ أ

that the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, would give up a deed, 
even though he liked to perform it, for fear that people would follow him and perform it, and it 

would thus become obligatory for them .................................................................................... 297 

 298 ......................................................................................... ٍة وإِالَّ َكَرْعنَاإِْن اكن ِعنَْدَك َماٌء بَاَت هذه الليلَة يف َشنَي 

If you have any water that has remained this night in a skin (we would like it), otherwise we would 
drink directly (from a water source). ........................................................................................ 298 

 300 .......................................................................................... إِنَّ اهلَل َجَعليَِن َعبًْدا َكِريًما، ولم جَيَْعليِْن َجبَّاًرا َعِنيًدا

Verily, Allah has made me a noble slave, not an obstinate tyrant. ............................................. 300 

 
َ
 إِينل أَل

َ
ْن أ

َ
ُز يِف َصاَليِت َكَراِهيََة أ جَتَوَّ

َ
يِبل فَأ ْسَمُع بَكاَء الصَّ

َ
َل ِفيَها، فَأ َطول

ُ
ن أ

َ
ِرُيد أ

ُ
هقُوُم إىل الصالةِ، وأ مل

ُ
 302 .................................... ُشقَّ ىلَعَ أ

Verily, I would stand up for prayer intending to prolong it, but I hear the crying of an infant, so I 
shorten my prayer lest I make it burdensome for his mother. ................................................... 302 

 303 .................................................................................. إذا قام أحدكم من الليل فَلْيَْفتَِتِح الصالة بركعتني َخِفيَفتَنْي 

When any of you gets up at night to perform the voluntary night prayer, let him start with two 
short Rak`ahs. ......................................................................................................................... 303 

رَْض: السنُة اثنا َعرَشَ َشْهًرا، منها أربعٌة ُحرُ إن 
َ
َماَواِت واأل ِة، الزماَن قَِد اْستََداَر َكَهيْئَِتِه يَْوَم َخلََق اهلُل السَّ ٌم: ثالٌث ُمتََوايِلَاٌت: ُذو الَقْعَدِة، وُذو احلَجَّ

 305 .......................................................................................................................... واملحرُم، ورََجُب ُمرَضَ 

Time has completed its cycle and has returned to its state when Allah created the heavens and the 
earth. A year consists of twelve months, of which four are sacred; three of them are consecutive: 

Thul-Qa‘dah, Thul-Hajjah, Al-Muharram, and Rajab of Mudar. ............................................... 305 

 309 .............. إن اهلل زوى يل األرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها، وأعطيت الكزْنين األمحر واألبيض
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Allah brought the corners of the earth together for me, so I have seen its eastern and western parts. 
The dominion of my Ummah will definitely reach as far as what was brought together for me (all 

parts of the world). I have been granted the two treasures, the red and the white. .................... 309 

ْح ذبيحتَهُ إن اهلل كتب اإلحساَن ىلع لك يشء، فإذا قتل حبة، ويلحد أحُدكم َشْفَرتَه ولرُْيِ  312 .......... تم فأحِسنوا الِقتلَة وإذا ذحبتم فأحِسنوا اذلل

Verily, Allah has enjoined kindness in all things; so when you kill, kill well; and when you 
slaughter, slaughter well. Let one of you sharpen his blade and spare suffering to the animal he 

slaughters. ................................................................................................................................ 312 

 314 ............................................... َفتَنَْطِلُق بِِه حيُث َشاءْت  -صىل اهلل عليه وسلم-إن اكنت األمة من إماء املدينة تلأخذ بيد انليب

A slave girl of Madinah would take hold of the hand of the Prophet, may Allah's peace and blessings 
be upon him, and take him wherever she wished. ..................................................................... 314 

 316 ........................................................... إنه ليس بك ىلع أهِلِك هواٌن، إن شئِت َسبَّعُت لك، وإن سبعت لِك، سبعت لنسايئ

Indeed, you are not inferior in the sight of your family. If you wish, I can stay seven (nights) with 
you, but if I stay seven with you, I will also stay seven with my (other) wives............................ 316 

نَّ رسوَل اهلِل 
َ
، وعن يََسارِه أبو بكٍر  -صىل اهلل عليه وسلم-أ ْعَرايِبٌّ

َ
يِتَ بِلنََبٍ قد ِشيَب بماٍء، وعن يمينِه أ

ُ
  -ريض اهلل عنه-أ

َ
ْعَطى األ

َ
، فرََشَِب، ثم أ ْعَرايِبَّ

ْيَمنَ 
َ
ْيَمَن فَاأل

َ
 318 .......................................................................................................................... وقال: األ

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was brought milk mixed 
with water. A Bedouin was sitting on his right and Abu Bakr, may Allah be pleased with him, was 
sitting on his left. He drank then gave it to the Bedouin and said: "The one on the right (first) then 

again the one on the right". ...................................................................................................... 318 

نَّ رسوَل اهلِل 
َ
َة وعليه ِعَماَمٌة َسوَْداءُ  -صىل اهلل عليه وسلم-أ  320 ................................................................. َدَخَل يوَم َفتِْح َمَكي

On the day of the Conquest of Makkah, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 
be upon him, entered (Makkah) while wearing a black turban. ................................................. 320 

نَّ رسوَل اهلِل 
َ
اِب ثاََلثًا. -صىل اهلل عليه وسلم-أ َ ُس يف الرشَّ  322 ............................................................................ اكن يَتَنَفَّ

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to breathe three times 
in the course of a drink. ............................................................................................................ 322 

ْمِلُك إ
َ
َو أ

َ
 323 .................................................................................................. ن اكَن اهلُل نََزَع ِمْن قُلُوبُِكم الرَّمْحَةَ أ

Then what can I do if Allah has removed mercy from your hearts? ........................................... 323 

 325 ............................................................. بني خيرب واملدينة ثالث يلال يبىن عليه بصفية -صىل اهلل عليه وسلم-أقام انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, stayed for three nights between 
Khaybar and Madinah when he married Safiyyah. ................................................................... 325 

ْرَبعاً  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
َ
َ عليه أ  327 ................................................................... صىلَّ ىلع قرب بعد ما ُدفَِن, فََكربَّ

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, prayed over (a deceased one in his) 
grave after he had been buried, making four Takbeers (saying: Allahu Akbar). ........................ 327 

ج بني يديه، حىت يبدو بياض إْبَطيْهِ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب   329 .......................................................... اكن إذا َصىلَّ فري

When the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, prayed, he used to keep his upper 
arms away from his sides, such that the whiteness of his armpits would be visible. .................. 329 

يْتُون فما سمعت أحًدا أحسن صوتًا أو قراءة اكن يف سفر، فصىل العشاء اآلِخَرَة، فقرأ يف إحدى الركعتني بِاتللنيِ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب   َوالزَّ
 331 ............................................................................................................................................. منه

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, was on a journey and he performed 
the `Ishaa prayer, reciting in one of the two Rak`ahs Surat-ut-Teen. I have never heard anyone 

with a better voice or recitation than him. ................................................................................ 331 

وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فرصعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب،  -صىل اهلل عليه وسلم-أتاه جربيل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 333 ........................................................................................... فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك

Jibreel (Gabriel) came to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 
while he was playing with his playmates. He took hold of him, laid him on the ground, split open 
his chest, took the heart out and then extracted a blood clot out of it and said: That was the devil's 

share in you. ............................................................................................................................. 333 
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دخل مكة اعم الَفتح، وىلع رأسه الِمْغَفُر، فلما نَزعه جاءه رجل فقال: ابن َخَطٍل متَعللٌق بأستار الكعبة، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 335 .......................................................................................................................................... اْقتُلُوهُ 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, entered Makkah in the Year 
of the Conquest wearing a helmet on his head. When he took it off, a man came to him and said: 
Ibn Khatal is hanging on to the drapes of the Ka`bah, so he (the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him) said: Kill him. ...................................................................................... 335 

 337 ........................................................................... ىلع بعض نسائه بمدين من شعري -صىل اهلل عليه وسلم-أولم انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, held a wedding dinner for his marriage 
to one of his wives with two Mudds of barley. ........................................................................... 337 

يًَّة إىَل جَنٍْد فَخَرَج ابن عمر ِفيَها -لمصىل اهلل عليه وس-بعَث رسوُل اهلل   339 .................................................................... رَسِ

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, sent a detachment to Najd 
and Ibn `Umar went with the troops. ....................................................................................... 339 

ْسوَدَ  -صىل اهلل عليه وسلم-َخَرَج رسوُل اهلِل 
َ
ٌل ِمْن َشْعٍر أ  340 ......................................................... َذاَت َغَداةٍ، وعليه ِمْرٌط ُمرَحَّ

One early morning, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, went 
out wearing a garment with a pattern of camel saddles (or a pattern of stripes) on it, made of black 

hair. ......................................................................................................................................... 340 

 341 .......................... يف غزاة وُنن ِستَُّة َنَفٍر بَيننا بعرٌي َنْعتَِقبُُه، َفنَِقبَْت أقداُمنا َونَِقبَت قََديِم  -صىل اهلل عليه وسلم-خرجنا مع رسول اهلل 

We set out with the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, on a military 
campaign. We were six men and we had one camel with us, which we would take turns in riding. 

So our feet were injured (from the long walk). .......................................................................... 341 

ريض اهلل -وأنا مسندته إىل صدري، ومع عبد الرمحن  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع انليب  -ريض اهلل عنهما-دخل عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق 
 344 ................................................................... برصه -وسلمصىل اهلل عليه -سواك رطب يسنت به فأبده رسول اهلل  -عنهما

Abdur-Rahman ibn Abi Bakr visited the Prophet as I had the Prophet's head reclined on my chest. 
`Abdur-Rahman, may Allah be pleased with them, had a fresh Siwaak and was brushing his teeth 

with. Allah's Messenger kept his eye on it ................................................................................. 344 

يُْت 
َ
ُكُل َتْمًرا -صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهلِل َرأ

ْ
 347 ............................................................................... َجالًِسا ُمْقِعيًا يَأ

I saw the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, eating some dates 
while sitting on his buttocks with his knees bent upwards. ....................................................... 347 

انِ  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيُت رسوَل اهلِل  ْخرَضَ
َ
 348 ................................................................................ وعليه ثَْوَباِن أ

I saw the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, wearing two green 
garments. ................................................................................................................................. 348 

َطاَل القيام حىت َهَمْمُت بأمر ُسوء!  -صىل اهلل عليه وسلم-َصليت مع انليب 
َ
َدَعهُ يللة، فَأ

َ
 349 ....... قيل: وما َهَمْمَت به؟ قال: َهَمْمُت أن أْجِلس وأ

I prayed one night with the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, and he 
prolonged the standing for so long that I was I about to do something bad. It was asked: “What 

were you about to do?” He said: “I was about to sit down and leave him (standing)”. ............... 349 

 351 ............................................................................... ذات يللة فافتتح ابلقرة -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 

I prayed with the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, one night and he started 
reciting Surat-ul-Baqarah. ........................................................................................................ 351 

ْزيِن  -صىل اهلل عليه وسلم-ُعرِْضُت ىلَعَ رَُسوِل اهلل َة؛ فَلَْم جُيِ ْرَبَع َعرْشَ
َ
نَا اْبُن أ

َ
ُحٍد، َوأ

ُ
 353 ....................................................... يَْوَم أ

I was presented to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, on the 
Day of Uhud, and I was fourteen years old, so he did not grant me permission (to join the fight).

 ................................................................................................................................................. 353 

فيِْش رِسَّ رُسوَل اهلل 
ُ
ُكن أِل

َ
 355 ........................................ لََقِبلتَُها -صىلَّ اهلل عليه وسلم-َولَو تََرَكَها انليبُّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-فَلَم أ

I could not disclose the secret of the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon 
him. Had the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, not proposed to her, I would 

have accepted (to marry) her. ................................................................................................... 355 

لََْق تَمراٍت ُكنَّ يف يَِده، ثم قاتل حىت قُِتَل  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رجل للنيب 
َ
نَا؟ قال: "يف اجلَنَّة"، فأ

َ
ْيَن أ

َ
يَْت إن قُِتلُْت فَأ

َ
َرأ

َ
ُحٍد: أ

ُ
 358 ..... .يوَم أ
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A man asked the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, during the Battle of Uhud: 
"If I am killed, where do you think I would be?" He (the Prophet) replied: "In Paradise." So the 

man tossed some dates that were in his hand and fought until he was killed. ........................... 358 

ْمَشُط بأْمَشاِط احلديد ما قد اكن من َقبْلَكم يُؤخذ الرَُّجل َفيُْحَفُر هل يف األرض، فيُجعل فيها، ثمَّ يُؤىت باملنشار فيوضع ىلع رأسه فيُجعل نِْصَفني، ويُ 
ه ذلك عن ِديِنه  360 ..................................................................................................... دون حلِْمه وعظمه، ما يَُصدُّ

Among those who came before you, a man would be seized and held in a pit dug for him in the 
ground, and he would be sawed into two halves from his head, and his flesh would be torn away 

from his bones with iron combs, and none of this would turn him away from his religion. ....... 360 

 363 ................................................................. يزور قباء راكبًا وماشيًا، فيصيل فيه ركعتني -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, would visit the Masjid of Qubaa' riding 
or walking, then he would pray there two Rak`ats .................................................................... 363 

ْجَدَة وَهْل أىت ىلع اإلنسان -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب  يُل السَّ  365 ................................... يقرأ يف صالة الفجر يوم اجْلمَعِة: الم تزَْنِ

Two surahs to read in the dawn prayer on Friday ..................................................................... 365 

َحبَّ اثلليَاِب إىل رسوِل اهلِل 
َ
 366 .............................................................................. الَقِميُص  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن أ

The garment that the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, liked most 
was the Qamees (long shirt). .................................................................................................... 366 

 367 .......................................................................  خدرهاأشد حياًء من العذراء يف -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, was more bashful than a 
virgin in her boudoir. ............................................................................................................... 367 

 368 .................... يبيت الليايل املتتابعة طاوياً، وأهله ال جيدون عشاء، واكن أكث خزبهم خزب الشعري -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to spend consecutive 
nights with an empty stomach, and his household would find no supper, and their bread was 

mostly made of barley. ............................................................................................................. 368 

 369 ................................................  تنعله، وترجله، وطهوره، ويف شأنه لكهيعجبه اتليمن يف -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, preferred beginning with 
the right side when wearing his sandals, combing his hair, purifying himself, and in all his affairs.

 ................................................................................................................................................. 369 

 371 ................................................................. الكما فصال يفهمه لك من يسمعه -صىل اهلل عليه وسلم-اكن الكم رسول اهلل 

The speech of the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was clearly 
articulated that anyone who listened to him could understand it. ............................................. 371 

 373 ........................... اكنت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء، لكما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثون

The Children of Israel were ruled by prophets. Whenever a prophet died, another would succeed 
him. Verily, there will be no prophet after me, but there will be caliphs (Muslim rulers) who will 

increase in number. .................................................................................................................. 373 

 375 .................................. ايلمىن لطهوره وطعامه، واكنت اليرسى خلالئه وما اكن من أذى -صىل اهلل عليه وسلم-اكنت يد رسول اهلل 

The right hand of the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was for 
his purification and eating, and his left hand was for cleansing after relieving himself and 

(handling) repulsive things. ..................................................................................................... 375 

 377 ............................................................... من إناء واحد, الكنا جنب -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, and I used to take a ritual bath from 
one pot when we were in a state of major impurity. .................................................................. 377 

 379 ..................................................... ال ُيبَللُغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا، فإين أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم الصدر

Let not anyone of my Companions convey to me anything (bad) regarding another for I like to 
come out to you bearing no ill-feelings. .................................................................................... 379 

ِذنَْت نلَا َفنََحْرنَا نََواِضَحنَا فَ 
َ
َصاَب انلَّاَس جَمَاَعٌة، فقالوا: يا رسوَل اهلِل، لَْو أ

َ
ا اكن َغْزَوُة َتبُوَك، أ َهنَّا؟لمَّ َكلْنَا َوادَّ

َ
 381 ................................... أ

During the Battle of Tabook, the people suffered famine, so they said: 'O Messenger of Allah, grant 
us permission to slaughter our camels to eat and use their fat.' The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: 'You may do that'. ........................................................ 381 
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بْيَان ىلع ثَنيَِّة الوََداعمن َغْزوة َتبُ  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا قَِدم انليب  يتُه مع الصل اُه انلاس، َفتَلَقَّ  384 ........................................ وك تَلَقَّ

When the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, returned from the Battle of 
Tabook, the people went out to receive him. I received him with the boys at Thaniyyat-ul-Wada.‘

 ................................................................................................................................................. 384 

وأصحابه مكة قال املرشكون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حىم يثب، فأمرهم أن يرملوا األشواط  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا قدم رسول اهلل 
 386 ............................................................................................................. اثلالثة، وأن يمشوا ما بني الركنني

When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and his Companions 
went to Makkah, the polytheists said: There will come to you people who are weakened by the fever 
of Yathrib (Madinah). So, the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, commanded 
them (his Companions) to jog the three rounds (of Tawaaf) and walk between the two Corners.

 ................................................................................................................................................. 386 

 389 ........................................................................................ لوال أن أشق ىلع أميت؛ ألمرتهم بالسواك عند لك صالة

Were it not that I would cause difficulty for my followers, I would command them to use the tooth-
stick with every prayer ............................................................................................................. 389 

يُْت 
َ
ْحَسَن ِمْن رَُسوِل اهللَما َرأ

َ
ٍة يِف ُحلٍَّة مَحَْراَء أ  391 ...................................................................................... ِمْن ِذي لِمَّ

I have never seen anyone with shoulder-length hair and wearing a red garment more beautiful 
than the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him. ............................ 391 

ْوقََد نَاًرا فََجَعَل اجلَنَاِدُب والَفَراُش َيَقْعَن ِفيها، وهو يَُذبُُّهنَّ َعنَْها،
َ
نَا آِخٌذ حِبَُجِزُكم َعِن انلَّاِر، وأنتم َتَفلَّتُوَن ِمْن يَِدي َمثَيِل َوَمثَلُُكم َكَمثَِل رَُجٍل أ

َ
َوأ

 ................................................................................................................................................. 393 
“My example and your example is that of a person who lit a fire, and grasshoppers and moths 

began to fall in it, while he is attempting to push them away. I am holding you back from the fire, 
but you are slipping from my hand. .......................................................................................... 393 

 395 .............. رين قط إال أخذ أيرسهما، ما لم يكن إثًما، فإن اكن إثما، اكن أبعد انلاس منهبني أم -صىل اهلل عليه وسلم-ما ُخريل رسول اهلل 

“Whenever the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was given the 
choice between two matters, he would choose the easier of the two unless it was a sin. If it were a 
sin, he would be the farthest of people from it. The Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, never took revenge for himself, but when the sanctities of Allah were 

violated, he would take revenge for the sake of Allah, The Almighty (not for his own sake)”. .... 395 

 397 ....................................... مستجمًعا قط ضاحاًك حىت ترى منه هلواته، إنما اكن يتبسم -صىل اهلل عليه وسلم-ما رأيت رسول اهلل 

I have never seen the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, laugh so 
heartily that his uvula could be seen; rather, he would only smile. ........................................... 397 

 399 ......................................................................................................... ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثاثلهما

"O Abu Bakr, what do you think of two persons the third of whom is Allah"? ........................... 399 

ُه اهلُل، وَمْن يَْستَْغِن ُيْغِنِه اهلُل، وَمْن يَ  ِخَرُه َعنُْكم، وَمْن يَْستَْعِفْف يُِعفَّ دَّ
َ
َحٌد عطاًء َخرًيا ما يَُكْن عندي من خرٍي فلن أ

َ
ْعِطَي أ

ُ
ُْه اهلُل، وما أ ْ يَُصرِبي تََصربَّ

وسَع من الصربِ 
َ
 401 ............................................................................................................................... وأ

Whatever good I have, I will not withhold from you. Whoever tries to be chaste, Allah will make 
him chaste; whoever tries to be self-sufficient, Allah will make him self-sufficient; whoever tries to 
be patient, Allah will make him patient. No one is granted a gift better and ampler than patience.

 ................................................................................................................................................. 401 

 403 .....................................  عليك يوم اكن أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبةهل أىت

"Have you ever experienced a day harder than the day of (the Battle of) Uhud?" He replied, 
"Indeed, I have suffered a lot at the hands of your people, the harshest of which was what they did 

to me on the Day of Al-‘Aqabah"... ............................................................................................ 403 

ِتَك َواَل نَُسوُءكَ  َمي
ُ
َيا َسرُنِْضيَك يِف أ ٍد، َفُقْل: إِن يُل، اذَْهْب إىَِل حُمَمَّ  406 ............................................................................ يَا ِجرْبِ

O Gabriel, go to Muhammad and say: 'Verily, We will please you with regard to your nation and 
will not displease you ............................................................................................................... 406 

 408 ......................................................................................................... يا اعئشة إن عيين تنامان وال ينام قليب

O `A'ishah! Indeed, my eyes sleep but my heart does not sleep. ............................................... 408 
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 411 ................................................................................................................................... األحاديث العامة

ماتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من اكن قبلكم، محلهم ىلع أن سفكوا دماءهم، واستحلوا حمارمه
 ................................................................................................................................................. 413 

Beware of oppression, for oppression will be layers of darkness on the Day of Resurrection; and 
beware of stinginess, as it ruined those who were before you. It incited them to shed their blood 

and regard the unlawful as lawful. ............................................................................................ 413 

 415 ............................................................................. اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم الُمْعَجمة، فارَكبُوها صاحلة، ولُكُوها صاحلة

Fear Allah regarding these dumb animals. Ride them when they are fit (for riding) and eat them 
when they are fit (for eating). ................................................................................................... 415 

 417 ...................................................................................................................... اْحِلُقوُه لُكَّه، أو اتُْرُكوه لكَّه

Shave it all or leave it all. .......................................................................................................... 417 

رجال من األزد يقال هل: ابن اللتبية ىلع الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهدي إيل، فقام رسول اهلل  -عليه وسلمصىل اهلل -استعمل انليب 
 418 ....................................................................................... ىلع املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه -صىل اهلل عليه وسلم-

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, employed a man from the tribe of Azd, 
named Ibn al-Lutbiyyah, as a collector of Zakah. When he returned, he said: This is for you, and 
this was given to me as a gift. Thereupon, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, ascended the pulpit ............................................................................................. 418 

 420 .......................................................................... استعمل عليكم عبد حبيش، كأن رأسه زبيبة اسمعوا وأطيعوا، وإن

Listen and obey, even if an Abyssinian slave, whose head is like a raisin, was appointed a ruler over 
you. .......................................................................................................................................... 420 

 423 ............................................... فيك من لك يشءاقرأ: قل هو اهلل أحد، والُمَعولَذتنَْيِ حني تميس وحني تصبح، ثالث مرات تك

Recite Surat-ul-Ikhlaas, Al-Falaq and An-Naas thrice every morning and evening, and it will be 
sufficient for you and will grant you protection from everything............................................... 423 

 ُ ، َواّلَلَّ ِ ُ وَُسبَْحاَن اّللَّ احِلَاُت اَل إهَلَ إالَّ اّللَّ ِ ابْلَاِقيَاُت الصَّ َة إالَّ بِاّلَلَّ ِ َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ ْكرَبُ َواحْلَْمُد ّلِلَّ
َ
 426 ...............................................  أ

The lasting good deeds are the statements: Laa ilaaha illaa Allah (there is no deity worthy of 
worship except Allah), Subhaana Allah (glorified and exalted is Allah), Allaahu Akbar (Allah is the 
greatest), Alhamdulillaah (all praises are due to Allah), and Laa hawla wa la quwwata illa billaah 

(there is no power or might except with Allah). ........................................................................ 426 

، اْحرِْص ىلَعَ َما َينْفَ  ِعيِف، َويِف لُكي َخرْيٌ ِ ِمْن الُْمْؤِمِن الضَّ َحبُّ إىَل اّللَّ
َ
ِ َواَل َتْعِجزْ الُْمْؤِمُن الَْقوِيُّ َخرْيٌ َوأ  428 ......................... ُعك َواْستَِعْن بِاّلَلَّ

A strong believer is better and dearer to Allah than a weak believer, and there is good in both. 
Adhere to whatever brings you benefit, seek the help of Allah, and do not feel helpless. ........... 428 

 ِ َذاُهْم َخرْيٌ ِمْن اذلَّ
َ
ي َُيَاِلُط انلَّاَس، َوَيْصرِبُ ىلَعَ أ ِ َذاُهمْ الُْمْؤِمُن اذلَّ

َ
 430 ............................................. ي اَل َُيَاِلُط انلَّاَس َواَل يَْصرِبُ ىلَعَ أ

The believer who mixes with people and patiently bears their annoyance is better than the believer 
who does not mix with people or patiently bear their annoyance. ............................................. 430 

ِخيِه الُْمْؤِمِن 
َ
 431 ...................................................................................................................... الُْمْؤِمُن ِمْرآُة أ

A believer is the mirror (reflection) of his fellow believer.......................................................... 431 

 432 ......................................................................................................... ابلخيل من ذكرت عنده، فلم يصل يلع

"A niggardly Muslim is the one who hears my name and does not send prayers for me". .......... 432 

يَطان  434 ........................................................................................................................ اجلََرُس َمَزاِمرُي الشَّ

The bell is one of the musical instruments of the devil. ............................................................. 434 

 435 ........................................................................................... الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، واثلالثة َرْكب

The (lone) rider is a devil, two riders are two devils, and three are a travelling party. ............... 435 

 437 ....................................................................................................................... السفر قطعة من العذاب

Travel is a portion of torment ................................................................................................... 437 

ْؤُم: ُسوُء اخلُلُِق   439 .............................................................................................................................. الشُّ

A bad moral character is an evil omen. ..................................................................................... 439 
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ِل اعفيِتَك, وفَُجاءِة نْقمِتَك, ومَجيِع َسَخِطَك  عوُذ بك ِمْن زواِل نعمِتَك, وحتوُّ
َ
 440 .......................................................... اللَُّهَمي إينل أ

O Allah! I seek refuge in you from the withholding of your favor, the decline of my well-being, the 
suddenness of Your punishment, and all that displeases You. .................................................. 440 

ْعلَُم بِِه مين
َ
نَْت أ

َ
ْمِري َوَما أ

َ
ايِف يِف أ  442 ........................................................................ اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َخِطيئَيِت وََجْهيِل، َوإرِْسَ

O Allah, forgive my sins, my ignorance, my excesses in my affairs, and whatever You are better 
aware of (my affairs) than I. ..................................................................................................... 442 

 444 ........................................................................... اللَُّهمَّ اْنَفْعيِن بَِما َعلَّْمتيِن، وََعللْميِن َما َينَْفُعيِن، َواْرُزقيِْن ِعلًْما َينَْفُعيِن 

O Allah, benefit me with what You have taught me, teach me what will benefit me, and give me 
knowledge that will benefit me. ................................................................................................ 444 

ُعوُذ بِك 
َ
ْعلَْم، َوأ

َ
لُك ِمْن اخْلرَْيِ لُكلِه اَعِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمت ِمنُْه َوَما لَْم أ

َ
ْسأ

َ
ْعلَمْ اللَُّهمَّ إينل أ

َ
ل لُكلِه اَعِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمت ِمنُْه َوَما لَْم أ  446 . ِمْن الرشَّ

Allahumma inni as'aluka minal-khayri kullihi, `ajilihi wa ajilihi, ma `alimtu minhu wa ma lam 
a'lam. Wa a`udhu bika mina ash-sharri kullihi, `ajilihi wa ajilihi, ma `alimtu minhu wa ma lam 
a`lam  (O Allah, I ask You for all that is good, now or in the future, what I know and what I do not 
know. O Allah, I seek refuge with You from all evil, now or in the future, what I know and what I 

do not know) ............................................................................................................................ 446 

 448 ............................................................................................................. امهلل اشف سعدا امهلل اشف سعدا

O Allah cure Sa'd, O Allah cure Sa'd. ........................................................................................ 448 

 449 .................................................................................................. امهلل اغفر يل ذنيب لكه دقه وجله وأوهل وآخره

O Allah! Forgive all my sins, small and great, first and last. ...................................................... 449 

، والَهَرِم، وابلخل، وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات  451 ............. امهلل إين أعوذ بك من العجز، والكسل، َواجلنُْبِ

O Allah, I seek refuge with You from incapacity, laziness, cowardice, senility, and miserliness. And 
I seek refuge with You from the torment of the grave. And I seek refuge with You from the trials of 

life and death. .......................................................................................................................... 451 

 454 ......................................................................... امهلل إين أعوذ بك من فتنة انلار، وعذاب انلار، ومن رش الغىن والفقر

O Allah, verily I seek refuge in You from the trial of the Fire, the torment of the Fire, and from the 
evil of affluence and poverty. .................................................................................................... 454 

ِعْذيِن من رش نفيس
َ
 456 ..................................................................................................... امهلل أهلمين رُْشِدي، َوأ

O Allah! Inspire me with guidance and protect me from the evil within myself......................... 456 

 458 ................................................................................................................... امهلل بارك ألميت يف بُُكورها

O Allah, bless the early morning hours for my Ummah. ........................................................... 458 

 460 .............................................................................................. امهلل رب انلاس، أذهب ابلأس اشف أنت الشايف

O Allah, Lord of mankind, remove the affliction, and cure; for You are the one who cures ....... 460 

 462 .................................................................................... َيْعتَِدي الَمْظلُوم الُمتََسابَّاِن ما قاال َفَعىل ابلَاِدي منهما حىت

When two people insult each other, the one who started will be the sinner until the oppressed 
exceeds the limits (in retorting). ............................................................................................... 462 

وم القيامة املدينة حرم ما بني عري إىل ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى حمدثا؛ فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني، ال يقبل اهلل منه ي
 463 ................................................................................................................................. رصفًا وال عداًل 

Madinah is a sanctuary from `Ayr to Thawr (mountains). Whoever innovates something new (in 
religion) or shelters an innovator in it will incur the curse of Allah, the angels, and all the people, 
and Allah will accept from him neither an obligatory nor a supererogatory prayer on the Day of 

Resurrection. ........................................................................................................................... 463 

ة، ِخيَ  َهب َوالِفضَّ ْرَواُح ُجنُودٌ جُمَنََّدة، َفَما َتَعارََف ِمنَْها انلَّاُس َمَعاِدن َكَمَعاِدن اذلَّ
َ
ائتَلََف، َوَما َتنَاَكَر ارُُهم يِف اجلَاِهِليَّة ِخيَارُُهم يِف اإلِْساَلم إَِذا َفُقُهوا، واأل

 466 ................................................................................................................................... ِمنَْها اْختَلََف 

People are precious metals, like the metals gold and silver. The best of them in the pre-Islamic 
period are the best of them in Islam, if they understand. Souls are conscripted soldiers, whichever 

of them come together, they unite and whichever of them disregard each other, they diverge. . 466 

 470 ........................................................................................ انتهيت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو َيطب
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I came to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, while he was giving 
a sermon .................................................................................................................................. 470 

َويْتَُما إىَِل فَِراِشُكَما 
َ
َخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما  -إَِذا أ

َ
ْو إَِذا أ

َ
ا ثاََلثًا َوثاَلثنَِي، وََسبلَحا ثاَلثًا َوثاَلثنَِي، وا -أ دا ثاَلثًا َوثاَلثنِيَ فََكربل  472 ...................... مْحِ

When you (both) go to your bed, say "Allahu Akbar" thirty-three times, "Subhaan Allah" thirty-
three times, and "Al-hamdu lillah" thirty-three times ............................................................... 472 

اننِي ال يَُكونُوَن ُشَفَعاَء, َوال ُشَهداَء يَْوَم الِقيَامةِ   474 ........................................................................................ إِنَّ اللَّعَّ

Those who indulge in cursing will not be intercessors nor witnesses on the Day of Resurrection.
 ................................................................................................................................................. 474 

َحٌد ىلَعَ 
َ
َحٍد، َواَل َيْفَخَر أ

َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
ْن تََواَضُعوا، َحىتَّ اَل َيبيِْغَ أ

َ
: أ ْوََح إيَلَّ

َ
َ َتَعاىَل أ َحدٍ  إِنَّ اّللَّ

َ
 475 ..................................................... أ

Verily, Allah the Exalted revealed to me that you must be humble, so that no one oppresses another 
or boasts of oneself before another. .......................................................................................... 475 

 476 ............................................................................ إذا انقطع ِشْسُع َنْعل أحدكم فال َيْمِش يف األخرى حىت يُصِلحها

If the strap of the sandal of one of you breaks, let him not walk in the other sandal until he fixes it.
 ................................................................................................................................................. 476 

 477 ........................................................ إذا أوى أحدكم إىل فراشه فَليَنُْفْض فَِراَشُه بَِداِخلَِة إَزارِهِ فإنَُّه ال يدري ما خلفه عليه

When any one of you goes to his bed, let him dust off his bed with the end of his lower garment, 
for indeed he does not know what came unto it after he had left it............................................ 477 

 480 ....................................................................................................... إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم

When three people set out on a journey, they should appoint one of them as their leader. ........ 480 

ر؟ فيكشف إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل تبارك وتعاىل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا اجلنة وتنجنا من انلا
 481 ....................................................................................... احلجاب، فما أعطوا شيئا أحب إيلهم من انلظر إىل ربهم

When the dwellers of Paradise enter Paradise, Allah, Blessed and Exalted, would ask: "Do you wish 
Me to give you anything more?" They would say: "Have You not brightened our faces? Have You 
not made us enter Paradise and saved us from the Fire?" He (Allah) would then lift the veil, and of 
all the things they have been given, nothing would be dearer to them than looking at their Lord.

 ................................................................................................................................................. 481 

تهرموا  إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد: إن لكم أن حتيوا، فال تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا، فال تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فال
 483 ..................................................................................................... أبدا، وإن لكم أن تنعموا، فال تبأسوا أبدا

When the inhabitants of Paradise enter Paradise, a caller will call out: Indeed, you will live forever 
and never die, you will be healthy and never fall ill, you will be young and never grow old, and you 

will be happy and never be sad. ................................................................................................ 483 

 485 ...................................................................................... إن اكنت ىلع اتلنورإذا داع الرجل زوجته حلاجته فلتأته و

If a man calls his wife to fulfill his desire, she should come to him even if she is busy with the oven.
 ................................................................................................................................................. 485 

رْي، وبادروا بها نِْقيَ  رْسِعوا عليها السَّ
َ
ها من األرض، وإذا سافرتم يف اجلَْدب، فأ ْعُطوا اإلبل حظَّ

َ
 486 ..................... هاإذا سافرتم يف اخِلْصب، فأ

When you travel through green lush land, give the camels their share from the ground, and when 
you travel through dry barren land, make them walk quickly before their strength falters. ....... 486 

ْهلَُكُهم
َ
 488 ...................................................................................................... إذا قال الرَُّجل: َهلََك انلاس، فهو أ

If a man says: People are ruined, he himself will be the most ruined among them all. .............. 488 

 489 ................................................................................... إذا نعس أحدكم وهو يصيل فلريقد حىت يذهب عنه انلوم

When one of you feels drowsy during prayer, let him lie down until the drowsiness goes away from 
him. ......................................................................................................................................... 489 

َّ صالةً  ْكَثُُهْم يلَعَ
َ
ْوىَل انلاِس يب يوَم القيامِة: أ

َ
 490 ............................................................................................... إنَّ أ

"The closest people to me on the Day of Resurrection will be those who invoked the most peace 
and blessings upon me". ........................................................................................................... 490 

ُهَما ِصْفراً إنَّ َربَّ   491 .................................................................... ُكْم َحييٌّ َكِريٌم, يَْستيَِح ِمْن َعبِْدهِ إذا َرَفَع إيَِلِْه يَديِْه أْن يَُردَّ
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Verily, your Lord is Modest and Munificent. He is ashamed to turn His servant down empty-
handed when he raises his hands to Him (in supplication)". ..................................................... 491 

ْمَواِلُكْم، َولَِكْن ِليََسْعُهْم ِمنُْكْم بَْسُط الْوَْجِه وَُحْسُن اخْلُلُِق إنَّكُ 
َ
 493 ........................................................ ْم اَل تََسُعوَن انلَّاَس بِأ

Verily, you cannot embrace and suffice all people with your money, but you can embrace and 
suffice them all with a cheerful face and good manners. ........................................................... 493 

 494 ................................................................................. إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام عياهلم باملدينة

The Ash‘aris, if they ran short of provisions while on a military expedition would gather everything 
they had in one piece of cloth, then they would divide it evenly among themselves. ................. 494 

 496 ............................... ادلين يرس، ولن يشاد ادلين إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من ادلجلةإن 

Indeed, the religion (of Islam) is easy. No one overburdens himself with the religion but he will be 
overwhelmed by it. So be moderate in your religion; if you can't reach perfection, try to be near to 

it and receive the glad tidings that you will be rewarded. .......................................................... 496 

 498 .............................................................................. إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال يزنع من يشء إال شانه

Verily, kindness/compassion is not found in anything but that it adorns it, and it is not removed 
from anything but that it makes it defective. ............................................................................ 498 

 499 ............................................................................. يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدين -عز وجل-إن اهلل 

Allah, the Almighty and the Magnificent, will say on the Day of Judgment: “O son of Adam, I was 
ill, but you did not visit Me”. ..................................................................................................... 499 

 502 .......................................................................................................... إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر لكه

The Messenger of Allah, peace be upon him, said: "Allah is Lenient and He loves leniency in all 
matters". .................................................................................................................................. 502 

بة، فيحمده عليهاإن اهلل لريىض عن العب  503 ................................................... د أن يأكل األكلة، فيحمده عليها، أو يرشب الرشَّ

Allah is pleased with a believer who eats some food and then praises Him for it, or who drinks 
some drink and then praises Him for it. ................................................................................... 503 

بُوَن انلاس يف ادلنيا يَن ُيَعذل ِ ب اذلَّ  504 ................................................................................................... إن اهلل ُيَعذل

Verily, Allah tortures those who torture people in this world. ................................................... 504 

 506 ........................................................................................................... إن اهلل حيب العبد اتليق الغين اخليف

"Verily, Allah loves the servant who is pious, free of wants, and inconspicuous". ...................... 506 

 508 .............................................................................................. إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواًما ويضع به آخرين

Indeed, Allah elevates some people with this Book and degrades others. .................................. 508 

 510 ............................................................................................. إن املؤمن يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم

Verily, a believer attains the rank of one who fasts and prays abundantly by his good manners.
 ................................................................................................................................................. 510 

 511 ....................................................................................................إن ايلهود وانلصارى ال يَْصبُغوَن، فَخاِلُفوهم

The Jews and Christians do not dye (their grey hair), so do the opposite of what they do. ........ 511 

 512 هإن أدىن مقعد أحدكم من اجلنة أن يقول هل: تمن، فيتمىن ويتمىن فيقول هل: هل تمنيت؟ فيقول: نعم، فيقول هل: فإن لك ما تمنيت ومثله مع

Verily, the lowest place of any of you in Paradise will be that Allah will tell him to express his wish. 
He will wish and wish again. Allah will then ask him: Have you expressed your wish? He will 
answer: Yes, I have. Allah will say: You will have what you have wished for and the like thereof 

along with it. ............................................................................................................................ 512 

 514 ....................................................................... ن أهل اجلنة يلرتاءون الغرف يف اجلنة كما ترتاءون الكوكب يف السماءإ

The dwellers of Paradise will see the upper abodes of Paradise as you see the stars in the sky. . 514 

 515 ............ أو املغرب تلفاضل ما بينهمإن أهل اجلنة يلرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب ادلري الغابر يف األفق من املرشق 

The dwellers of Paradise will look at the dwellers of the lofty chambers above them in the same 
way that you look at a shining star far away on the horizon, in the East or in the West, due to their 

superiority over one another. ................................................................................................... 515 

فه نِعمته، فعَرفَها، قال: فما َعِملت فيها؟ قال: قَاتَلُْت  يت به، فعرَّ
ُ
 517  فيك حىت اْستُْشِهْدُت إن أول انلاس يُقىض يوم القيامة عليه رُجل اْستُْشِهَد، فأ
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The first to be judged on the Day of Judgment is a man who was martyred. He will be brought and 
Allah will remind him of His favor [upon him], which he will recognize. Allah will say: What did 
you do as a token of gratitude for that favor? He will say: I fought for Your sake until I was 

martyred. ................................................................................................................................. 517 

وِْدية إنما ذلكم من الشيطان
َ
عاب واأل قَكم يف هذه الشل  519 ............................................................................... إن َتَفرُّ

Your scattering about in the mountain passes and valleys is indeed from the devil. .................. 519 

ْعىَم، فأراد اهلل أن يَبْتَِليَهم، فبَعث إيلهم َملاًَك 
َ
قَْرَع وأ

َ
بَْرَص وأ

َ
 521 ...................................................... إن ثالثة من بين إرسائيل: أ

There were three (men) from the Children of Israel: a leper, a bald-headed, and a blind. Allah 
wanted to test them, so He sent to them an angel. .................................................................... 521 

 526 .............................................................................................................. إن يف اجلنة سوقا يأتونها لك مجعة

Verily, in Paradise there is a market to which people will come every Friday. ........................... 526 

 528 .................................................................... إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر الرسيع مائة سنة ما يقطعها

In Paradise there is a tree that the rider of a lean swift horse cannot cover (its distance) in one 
hundred years. ......................................................................................................................... 528 

 530 .................................................................................................... إن فيك خصلتني حيبهما اهلل: احللم واألناة

Indeed, you possess two traits that Allah loves: prudence and deliberation. ............................. 530 

 531 ................................................. فسك عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فأعط لك ذي حق حقهإن لربك عليك حقا، وإن نل

Your Lord has a right on you, your own self has a right on you, and your family has a right on you, 
so give everyone their due rights. ............................................................................................. 531 

ضاإن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بع
 ................................................................................................................................................. 533 

Verily, for the believer in Paradise is a tent made of a single hollow pearl, the length of which would 
be sixty miles in the sky. The believer will have wives therein whom he will visit in turn, and none 

of whom will see the others. ..................................................................................................... 533 

إن أبغضكم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة الثثارون واملتشدقون إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً، و
 534 .................................................................................................................................... واملتفيهقون

"Indeed, among the most beloved and nearest of you to me on the Day of Judgment are those of 
you who have the best moral conduct, and, indeed, the most hated of you to me and farthest from 
me on the Day of Judgment are the talkative, the pompous, and the 'mutafayhiqun'." They (the 
Companions) asked: "O Messenger of Allah! We know the talkative and the pompous, but we do 

not know who the 'mutafayhiqun' are." He replied: “The arrogant". ......................................... 534 

 536 .............................................................................................................. إن من خياركم أحسنكم أخالقا

Verily, the best of you are those who have the best moral conduct. ........................................... 536 

 537 «أنا نازل»إنا كنا يوم اخلندق ُنفر فعرضت كدية شديدة، فجاؤوا إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت يف اخلندق. فقال: 

While we were digging the trench, a very hard boulder became exposed. The Companions went to 
the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and told him about it, and 

he said: "I will go (see it)". ........................................................................................................ 537 

-صىل اهلل عليه وسلم-إنا ندخل ىلع سالطيننا فنقول هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعد هذا نفاقا ىلع عهد رسول اهلل 
 ................................................................................................................................................. 541 

When we enter upon our rulers, we say to them things contrary to what we say when we leave 
them. He said: We used to consider this hypocrisy during the lifetime of the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him ........................................................................... 541 

 543 ............................................................................. م، أو ِكْدَت أن ُتْفِسَدُهمإنك إن اتَّبَْعَت َعْوَراِت املسلمني أفَْسْدَتهُ 

If you pursue the faults of the Muslims, you will surely corrupt them, or you will nearly corrupt 
them......................................................................................................................................... 543 

 544 .............................................................................. إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته

You will see your Lord as you see this moon, you will not have any difficulty in seeing Him. .... 544 

ب بانلَّار إال رَبُّ انلَّارِ   546 ...................................................................................................... إنه ال ينبيغ أن ُيَعذل
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No one should punish with fire except the Lord of fire. ............................................................ 546 

 548 .................................................................................. إنهم خريوين أن يسألوين بالفحش، أو يبخلوين ولست بباخل

They left me no alternative but that they either beg of me importunately or regard me as a miser, 
and I am not a miser. ............................................................................................................... 548 

 550 .............................................................................................. إين أراك حتب الغنم وابلادية فإذا كنت يف غنمك

I see that you like sheep and wilderness. So whenever you are with your sheep -  or in the 
wilderness - and you want to call the azan, raise your voice. ..................................................... 550 

 

 


