األحاديث العامة

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ً
 وآخر أهل،إين ألعلم آخر أهل انلار خروجا منها
ً
ً  رجل خيرج من انلار.دخوًل اجلنة
،حبوا
اجلنة

I know the last of the inhabitants of Hell to
come out of it, and the last of the
inhabitants of Paradise to enter it. He is a
man who will emerge from Hellfire
crawling, and Allah, the Almighty, will say
to him: Go and enter Paradise. When he
arrives, it will appear to him that it is full.
He will say: O Lord, I have found it full.

، اذهب فادخل اجلنة: هل-عز وجل- فيقول اهلل
: فيقول، فريجع، فيخيل إيله أنها مألى،فيأتيها
يا رب وجدتها مألى

**

1623. Hadith:

Al-Mugheerah ibn Shu`bah, may Allah be pleased with
him, reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, said: "Musa
(Moses), peace be upon him, asked his Lord: 'Who
amongst the inhabitants of Paradise will be the lowest
in rank?' He (Allah) said: 'The one who will come after
the people of Paradise have already been admitted to
it. It will be said to him: "Enter Paradise." He will then
respond: "O Lord, how (may I enter) while the people
have settled in their homes and taken their shares?" It
will be said to him: "Will you be pleased if you have a
kingdom like that of a king of the world?" He will say: "I
will be pleased (with this) my Lord." He (Allah) will say:
"You will be given fivefold like it." He will say at the fifth
(repetition): "I am pleased, My Lord." He (Allah) will say:
"It is yours, and ten times that, and you will receive
whatever you desire and whatever your eyes yearn for."
He will say: "I am pleased, my Lord.”' Musa said: 'Who
then amongst the inhabitants of Paradise will be the
highest in rank?' He (Allah) said: 'They are those whom
I chose. I have sowed their honor with My Own Hand,
and then set a seal over it. They will receive that which
no eye has ever seen, no ear has ever heard, and no
human mind has ever perceived.'" 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: "I know the last of the inhabitants of Hell to come
out of it, and the last of the inhabitants of Paradise to
enter it. He is a man who will emerge from Hellfire
crawling, and Allah, the Almighty, will say to him: ‘Go
and enter Paradise.’ When he arrives, it will appear to
him that it is full. He will say: ‘O Lord, I have found it
full.’ Allah, the Almighty, will say: ‘Go and enter
Paradise, for you will have the like of the world and ten
times more - or you will have ten times the like of the
world.’ He will say: ‘Are You mocking me - or are You
laughing at me - while You are the King?’” Ibn Mas`ood
said: "I saw the Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, smiling so broadly that his
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: احلديث.1623

 قال رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن املغرية بن شعبة
صىل اهلل-  « َسأل موىس:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ ْ َ َّ َ
َْ
َّ
 هو:ْنلة؟ قال
ِ  ُما أدَن أهل اجلنة م: ربه-عليه وسلم
َ َ َّ
َّ
َ ُ َ
: فيُقال هل،دخل أهل اجلَنة اجلَنة
ِ رجل ي ِِج ُء بعد ما أ
ْ : فيقول.ادخل اجل َ َّنة
َّ  كيف وقد نَ َزل،أي رب
انلاس
َ ََ
َ ََ
َ َ َ ُ َ
َ َ
 أت ْرَض أن: وأخذوا أخذاتِ ِهم؟ فيُقال هل،ازل ُهم
ِ من
ْ ُ
ُ ُ
َ
ُّ
:وك ادلنيا؟ فيقول
ِ يكون لك مثل مل ِك م ِل ٍك من مل
ُْ
ُْ
ُ َْرضي
 لك ذلك ومثله و ِمثله و ِمثله: فيقول،ت َر ِّب
ِ
ُْ
ِّ
ْ
ُ
َ
َ
 هذا: فيقول، ر ِضيت رب. فيقول يف اخلا ِمسة،و ِمثله
ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ََْ َ َ َ َ
 َوَلت،ت نف ُسك
 ولك ما اشته،َش ُة أمث ِاهل
لك وع
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ
َ ُْ َ
ِّ َ ُ  َرض: فيقول.ك
ْنلة؟
عين
ِ
ِ  رب فأعالهم م: قال.يت رب
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ ين أ َر ْد
َ تك
ُ ت غ َر ْس
َ اَل
،رامتَ ُهم ِبيَ ِدي
ِ وَلك
ِ  أ:قال
ُ
ُْ َ
ٌ ُ
َ
ٌ ْ  فلم تَر َع،ت عليها
ُ وختَ ْم
 ولم َيطر، ولم تسمع أذن،ْي
َْ
َ
-ريض اهلل عنه-  وعن ابن مسعود.»ىلع قلب بََش
ِّ
 «إِّن:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل:قال
َ
َّ
ً ُ انل
ُ َأل ْعل
َّ آخر أَهل
وآخر أهل اجلنة
م
ِ ،ار خ ُروجا منها
ِ
ِ
َّ
ْ
َ
َّ
 فيقول اهلل، َر ُجل َيرج من انلار حبوا.دخوال اجلنة
َ َ
َّ
 ف ُيخ َّيل، فيَأ ِتيَها، اذهب فادخل اجلنة: هل-عز وجلَْ
َ ْ َ َّ َ
َ  يا رب: فيقول، فريجع،ْلى
!وج ُدتها َمْلى
إيله أنها م
َّ َ
، اذهب فادخل اجلنة: هل-عز وجل- فيقول اهلل
َ ْ َ َّ َ
َ َ
ِّ  يا: فريجع فيقول،ْلى
رب
 فيُخ َّيل إيله أنها م،فيأتيها
َْ
َ
 اذهب: هل-عز وجل-  فيقول اهلل،وج ُدتها َمْلى
ََْ ََ َ َ َ
َّ
َشة أمثال ِ َها؛ أو
 فإن لك مثل ادلنيا وع،فادخل اجلَنة
ْ ُّ
َ ََ
ََْ ََ َ َ
 أو، أت ْسخ ُر ِِب: فيقول،ادلن َيا
ال
ِ إن لك مثل عَشة أمث
ُ ْ
 فلقد رأيت رسول اهلل: قال.»!تضحك ِِب وأنت ال َم ِلك
ُ ََ ََ
َ
اجذه
ِ  ض ِحك حىت بدت نو-صىل اهلل عليه َوسلمَْ
ْ َ َّ َ
.»ْنلة
ِ  «ذلك أدَن أهل اجلنة م:فاكن يقول

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
molar teeth could be seen. He then said: "That is the
!”lowest in rank among the people of Paradise

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

بيان كرم اهلل -تعاىل -وسعة رمحته ،وبيان مْنلة أهل This Hadith demonstrates the bounty and extensive
mercy of Allah, the Exalted. It also informs us of the
اجلنة ،حيث إن أدناهم مْنلة يتنعم بأضعاف great status of the people of Paradise, as the lowest in
rank therein will enjoy multiple times more what any
أضعاف ما يملكه أي م ِلك يف ادلنيا.
king of this world possesses.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه .مسلم.
اتلخريج :احلديث األول عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه ،-واحلديث اثلاِّن عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

ور ْكبَتَيه أو ْ
• َحبْوا  :يميش ىلع يَديه ُ
اس ِته.
ََ ُ ْ
ْ
َ
اجذه  :أنيَابه أو آخر األْضاس.
• نو ِ
َْ َ ُ َ
َ
ْ
• أتسخر  :أتستهزئ.

• ما أدَن  :ما أنزل وأقل؟
• أخذوا أخذاتهم  :نالوا من انلعيم ما أعد اهلل هلم.

• ختمت عليها َ :لال يراها غريهم ،زيادة يف اتلكريم.

فوائد احلديث:

 .1إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل ،-الكم يَليق بعظمته وكربيائه.
 .2إثبات رؤية املؤمنْي َّلربِهم -عز وجل -يوم القيامة.
َْ
ْ
َّ
أض َعاف ما يف َّ
ادلنيا من َّ
انل ِعيم.
 .3أن ألدَن أهل اجلَنة َعَشة
َ
َ
َ
َ
 .4بيان عظيم ك َرم اهلل -تعاىل ،-وأن خ َز ِائنه َمْلى ال تنفذ.
ََ
َّ
 .5فيه تفاوت َمنَازل أهل اجلَنة.
َّ ْ
َْ ُ
َ
ْ
ْ
وعد ِّ
رب العاملْيَ ،
كث يف ا َلوعد ،وَللك يَندهش هذا َّ
ويظنه يَسخر منه أو ينكث وع َده وحاشاه؛ فإنه -سبحانه-
الر ُجل من
 .6من ََعدة ابن آدم انل
ُ
ال َيلف ال ِميعاد.
 .7إثبات الضحك هلل -تعاىل ،-ومثل هذه األفعال َّ
الصادرة من اهلل -تعاىل -جيب أن تثبت هل -تعاىل -ىلع ما يليق بعظمته وفق ما جاء انلص بها.
َْ
َ
َ
 .8أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بََش يضحك َ
ويفرح وحيزن ،كسائر البََش ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إنما أنا بََش مثلكم ،أنَس كما
ِّ
َ
َْ
تن َسون ،فإذا نسيت فذكروين" .متفق عليه.
َ
َّ
للمروءة ،إذا لم ُجياوز به احلَّد ُ
الم َواطن ،وال ب ُمسقط ُ
الضحك ،وأنه ليس بمكروه يف بعض َ
المعتاد من أمثاهل يف مثل تلك احلال اليت ذك َرها
َ .9جواز
ِ
ِ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه،
2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عَش 1407ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين
انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش:
دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه (كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه) ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل ،بريوت ،بدون طبعة (نفس صفحات دار الفكر ،الطبعة :اثلانية) .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،عبد
اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل  1405ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ،أبو زكريا حميي ادلين
انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م.

الرقم املوحد)10405( :

3

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The most beloved speech to Allah is four,
and you may start with any of them:
Subhaan Allah (Glorified is Allah and High
above any imperfection), Alhamdulillah
(All praise be to Allah), La ilaha illa Allah
(There is no deity worthy of worship except
Allah), Allahu Akbar (Allah is the Greatest).

َ َ ُّ ْ َ َ َ ه َ
ُضك بأَيِّهنه
اَّللِ أ ْر َب ٌعًَ ،ل يَ ر ُّ
أحب اللَك ِم إَل
ِ ِ
ََْ
ْ
ه
َ
َ
ر ْ َ َ ه َ َْ ر ه
هر
احلمد َِّللَِ ،وًل إهلَ إًل اَّلل،
بدأت :سبحان اَّللِ ،و
ََ ه ر َ
َّلل أ ْك َ ر
ب
وا

 .1624احلديث:

**

1624. Hadith:

عن َس ُمرة بن ُ
جنْ َدب -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Samurah ibn Jundab, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أحب الالكم إىل اهلل
blessings be upon him, said: "The most beloved speech
ُ ْ َ َ
َ ُ ُّ َ ِّ َّ
أربع ال يرضك بِأي ِهن بدأت :سبحان اهلل ،واحلمد هللto Allah is four, and you may start with any of them: ،
Subhaan Allah (Glorified is Allah and High above any
وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب».
imperfection), Alhamdulillah (All praise be to Allah), La
ilaha illa Allah (There is no deity worthy of worship
except Allah), Allahu Akbar (Allah is the Greatest)".
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

احلديث ديلل ىلع فضل هذه اجلمل األربع ،وأنها من This Hadith is a proof of the virtue of these four
statements, and that they are from the most beloved
أحب الكم البَش إىل اهلل تعاىل ،الشتماهلا ىلع أمور human speech to Allah the Almighty, because they
عظيمة ،ويه تْنيه اهلل تعاىل ،ووصفه بكل ما جيب contain profound meanings of Allah’s magnificence,
which are: the exaltation of Allah the Almighty above
هل من صفات الكمال ،وإفراده بالوحدانية واألكربية،
any imperfection, describing Allah with all the attributes
وأن فضلها وحصول ثوابها ال يقتيض ترتيبها كما of perfection due to Him, and singling Allah out
exclusively with oneness and greatness. Also, it is not
جاءت يف احلديث.
necessary for one to say them in the same order in the
Hadith to receive the reward. One may say them in any
order.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ
اتلخريجَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

ً

ُ ْ َ َ َّ
اَّلل  :التسبيح :هو اتلْنيه ،معناه تْنيها لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات.
• س ْبحان ِ
ْ ُ َّ
َّلل  :اتلحميد :هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه.
• احلَمد ِ ِ
َّ
إهل إال َّ ُ
• َو َال َ َ
اَّلل  :هذه يه لكمة اتلوحيد ،ومعناها ال معبود حبق إال اهلل تعاىل.
• ا َ َّ ُ
َّلل أَ ْك َ ُ
رب  :اتلكبري يعين اتلعظيم ،أي اهلل تعاىل أعظم من لك يشء.

فوائد احلديث:
 .1إثبات املحبة هلل عزو جل ،وأنه حيب األعمال الصاحلة.
 .2رشف هذه اللكمات األربع ىلع غريها ،وأنها أحب إىل اهلل.
 .3احلث ىلع لزوم هذه اللكمات األربع ،ألن العبد إذا علم بمحبة اهلل ليشء لزمه وحافظ عليه.
 .4تيسري الَشع ىلع انلاس "ال يرضك بأيهن بدأت".
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل
السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم بَشح بلوغ
املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5475( :
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ْر ر
َ ْ َ ر َ ر ْ ر َْ ه َ َ ْ
ه ر ْ
اجلنة تق َوى اَّللِ َوحس رن اْلل ِق
أكَث ما يدخِل

 .1625احلديث:

The most frequent deeds that lead people to
)Paradise are piety (consciousness of Allah
and good manners.
**

1625. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
َُْ َ ُ ْ ُ ْ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
اجل َ َّن َة َت ْق َ
ى
و
صىل اهلل عليه وسلم« :-أكَث ما يد ِخل
upon him, said: "The most frequent deeds that lead
ْ ُ
َّ
اَّلل َو ُح ْس ُن اخلُل ِق».
)people to Paradise are piety (consciousness of Allah
ِ
and good manners".

درجة احلديث :حسن صحيح.

**

Hadith Grade: Hasan Sahih /Sound-Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث ديلل ىلع فضل اتلقوى ،وأنها سبب This Hadith indicates the virtue of having
fear/consciousness of Allah and that it is a cause for
دلخول اجلنة ،وكذلك فضل حسن اخللق وأن هذين entering Paradise. Likewise is the virtue of having good
األمرين "اتلقوى وحسن اخللق" من أعظم وأكَث manners. These two virtues, fear/consciousness of
Allah and good manners, are among the most frequent
األسباب اليت تدخل العبد اجلنة.
reasons on account of which people will enter Paradise
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

َّ
ََْ
اَّلل  :اتلقوى :من أحسن تعاريفها :يه العمل بطاعة اهلل ،ىلع نور من اهلل ،ترجو ثواب اهلل ،وترك معصية اهلل ،ىلع نور من اهلل ،خمافة
• تقوى ِ
عقاب اهلل.

فوائد احلديث:
 .1أن دخول اجلنة يكون بأسباب وأعمال ذكرها الشارع.
ُ
َ
 .2أن من أسباب دخول اجلنة أسباب متعلقة باهلل ومنها يف احلديث( :تقوى اهلل) ،وأسباب متعلقة باخللق ومنها يف احلديث( :حسن اخللق).
 .3يف احلديث ديلل ىلع فضيلة اتلقوى ،وأنها سبب دلخول اجلنة.
 .4فضل حسن اخللق ىلع كثري من العبادات وأنه كذلك من أسباب دخول اجلنة.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيَس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيَس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد
ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب – مرص .صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين
األبلاِّن ،ط مكتبة املعارف – الرياض .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة
اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام،
الشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم بَشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،ط دار
احلديث.

الرقم املوحد)5476( :
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َ ه
ه
 داع بإنا ٍء من-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
أن
َ
ْ َ َ َ َ ر
َ
َ
َ
ٌ
ْ
ٍ
 فوضع، فأ ِِت بقد ٍح رحراح في ِه َشء من ما ٍء،ما ٍء
َ َ َر
أصابِعه في ِه

The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, called for water,
and he was brought a wide shallow vessel
with some water in it. He put his fingers in
it.

: احلديث.1626

**

1626. Hadith:

َ َ  َح: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
رض ِت
َ َ َ
َْ
ُ
َ
َ الصالة
،ِق ق ْو ٌم
وب
،
ه
ل
ه
ادلار إىل أ
قريب
فقام َم ْن اكن
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ ْ
َ ِ فأ
ب ِم ْن
 بِ ِمخض-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ِت رسول ا
ٍ
َ ََّ َ َ ُ َّ َ
ْ َْ ُ َ ْ
ُ َ َ َ
 فتوضأ،ب أن يَب ُس َط في ِه كفه
 ف َصغ َر ال ِمخض،ار ٍة
ِحج
ً
َ
ُ
. ثمانْي وزيادة: كم كنتم؟ قال: قالوا.القوم لكهم
َّ َ
َّ
 دَع بإنا ٍء-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 أن:ويف رواية
َ َ ُ
ْ
َ
َ
ْ َ اح في ِه
فوضع
،ٍيش ٌء من ماء
ٍ ِت بق َد ٍح َرح َر
ِ  فأ،ٍَمن ماء
َ
ْ ُ َْ َ َ
ْ
ت أن ُظ ُر إىل املا ِء يَنبُ ُع ِم ْن
 فجعل: قال أنس،أ َصابِ َع ُه في ِه
َ
ُ  فَ َح َز ْر،بَ ْْي أَ َصابعه
َ
َ ْ َت َم ْن تَ َو َّضأ ما ب
السبعْي إىل
ْي
ِِِ
ِ
َ.اثلمانْي

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: “It was time for prayer. Those who were close
to their homes went to their families (to perform
ablution). Some people remained. The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
was brought a stone pot. It was too small for him to
open his palm therein. All of the people made ablution.”
They said: “How many of you were there?” He said:
"Eighty and more.” Another narration reads: "The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
called for water, and he was brought a wide shallow
vessel with some water in it. He put his fingers in it.
Anas said: 'I saw water flowing from between his
fingers. I then counted those who performed ablution
and found them between seventy and eighty”’.

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

 "حرضت الصالة " أي:-ريض اهلل عنه- يقول أنس

**

Anas, may Allah be pleased with him, tells that the `Asr
(Afternoon) Prayer became due while the Companions
were with the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, in Madinah. Those whose homes were
nearby went there to make ablution. Those with distant
homes stayed. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, was brought a stone pot with
some water in it. The pot, however, was so small to
accommodate the Prophet's hand. Nevertheless, the
Companions, who were eighty or more, were able to
make ablution therefrom.

ً

-صىل اهلل عليه وسلم- بينما اكن الصحابة مع انليب

 "فقام من اكن قريبا.باملدينة حرضت صالة العرص

 أي فذهب اَلين دارهم قريبة من ذلك:" من املسجد
 "وبِق قوم" أي وبِق.املاكن إىل ادلار يلتوضؤوا منها

.-صىل اهلل عليه وسلم- اَلين دارهم بعيدة مع انليب

 بمخضب من-صىل اهلل عليه وسلم- "فأِت انليب
صىل اهلل عليه- حجارة فيه ماء" أي فأحرض إىل انليب
 وجاء، إناء صغري من حجر فيه قليل من املاء-وسلم
" فصغر

.يف بعض الروايات وصفه بالرحراح

اإلناء
ِ املخضب أن يبسط كفه فيه " أي فضاق ذلك
-صىل اهلل عليه وسلم- الصغري ىلع كف رسول اهلل

 قال أنس" فتوضأ القوم.حْي أراد أن يمدها يف وسطه
 ثمانْي وزيادة " أي ثمانْي: قلنا كم كنتم؟ قال،لكهم

.فأكَث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. بروايات متعددة، متفق عليه:راوي احلديث
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اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• حرضت الصالة  :دخل وقتها.
• إىل أهله  :أي :إىل بيته.
• املخضب  :إناء من حجارة.

• فصغر املخضب أن يبسط فيه كفه  :أي :لم يسع املخضب بسط كفه -صىل اهلل عليه وسلم-.
• دَع  :أمر.
ُ
• قدح  :اإلناء اَلي يَشب فيه.

• رحراح  :واسع ولكنه قريب القعر.

• حزرت من توضأ  :قدرتهم باتلخمْي.

فوائد احلديث:
 .1جواز استعمال أواِّن احلجر للوضوء وغريه.
 .2معجزة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بتكثري املاء بربكته ونبعه من بْي أصابعه.
 .3الوضوء غري مقدر بقدر من املاء معْي؛ ألن الصحابة اغرتفوا من ذلك القدح بغري تقدير؛ ألن املاء انلابع لم يكن قدره معلوما هلم فدل ىلع
عدم اتلقدير ،لكن بَشط عدم اإلرساف واتلبذير.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،البن عالن ،نَش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،نَش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عَش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،للهاليل ،نَش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه .كنوز رياض
الصاحلْي ،نَش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .صحيح ابلخاري ،نَش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نَش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5446( :
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A number of Hadiths pertaining to the
virtue of Dhikr sessions.

أحاديث يف فضل جمالس اذلكر
**

1627. 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: "Allah, Exalted, has
angels who wander in the roads seeking those who
remember Him. When they find some people
remembering Allah, the Mighty and Magnificent, they
call one another and say: 'Come to what you were
looking for' and they encircle them with their wings
filling the space between them and the lowest heaven.
Their Lord asks them, and He knows best: 'What are
My slaves saying?' They reply: 'They are exalting You,
glorifying You, praising You, and extolling You.' He
asks: 'Have they seen Me?' They reply: 'No, by Allah
they have not seen You.' He asks: 'What if they see
Me?' Thereupon they reply: 'If they were to see You,
they would engage more devoutly in worshiping,
extolling, and glorifying You.' He says: 'What do they
ask of Me?' They say: 'They ask You for Your Paradise.'
Allah says: 'Have they seen it?' They say: 'No Lord, by
Allah they have not seen it.' He says: 'What if they see
it?' They reply: 'Were they to see it, they would be more
keen, more zealous in seeking it, and would wish more
for it.’ He says: 'From what are they seeking refuge?'
They (the angels) say: 'They are seeking refuge from
Hell.' He asks: 'Have they seen it?' They say: 'No. By
Allah they have not seen it.' He says: 'What if they see
it?' They say: 'If they were to see it, they would be more
fearful of it and flee faster from it.' He says: 'Bear
witness that I have forgiven them.' One of the angels
says: 'There is amongst them so-and-so who is not one
of them. He only came for another purpose.' He says:
'They are the people by virtue of whom their companion
will in no way be unfortunate.'" Another narration reads:
Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Allah has angels, other than the
keepers, who wander about seeking Dhikr sessions.
Once they find it, they sit with them and surround them
with their wings filling the space between them and the
lowest heaven. When they [the people in the gathering]
depart, the angels ascend and rise to heaven.Then
Allah, the Mighty and Magnificent, asks them  ـــthough
He knows best' :ــــFrom where have you come?' They
say: 'We have come from a gathering of Your slaves on
earth. They were exalting You, glorifying You,
witnessing that there is no deity (worthy of worship) but
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صىل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
ُ َ
َّ َّ
 «إن َِّلل تعاىل مالئكة ي ُطوفون: قال-اهلل عليه وسلم
ْ ِّ
ْ
ً
ُّ يف
 فإذا َو َج ُدوا قوما،الط ُرق يلتَ ِم ُسون أهل اَلكر
ُ َ َ ََ
ُ َ
،حاج ِتكم
 هل ُّموا إىل:يذكرون اهلل عز وجل تنادوا
ُ
ْ َ ُ َ ُّ ُ َ َ
َ جن
ُّ السماء
َّ حتهم إىل
 فيَسأل ُهم،ادلنيا
ِ ِ ِ فيحفونهم بِأ
: يقولون: ما يقول ِعبَادي؟ قال: وهو أعلم- َر ُّب ُهم
َ َ
َ ُ ِّ َ ُ
َ ُ
ُ ، َو َحيْ َم ُدونَك،ربونك
ُ ِّ ك
،وي َم ِّج ُدونك
 وي،حونك
يسب
ََ
ََ
: فيقول. ال واهلل ما رأوك: هل رأوين؟ فيقولون:فيقول
َ
َ
َّ َ ُ َ
 لو رأوك اكنوا أشد لك: يقولون:كيف لو َرأوين؟! قال
ْ ً
ً
َ
ْ وأش َّد لك
: فيقول. وأكَث لك تسبيحا،تم ِجيدا
،عبادة
ُ َْ
َّ
: قال. يسألونك اجلنة: يقولون:فماذا يسألون؟ قال
َ َ
 ال واهلل يا رب ما: يقولون: وهل َرأوها؟ قال:يقول
َ َ
َ َ
َ َ
 لو: يقولون: فكيف لو َرأ ْوها؟ قال: يقول: قال.رأ ْوها
ً
َ َّ َ َ ُ َ َ َ
َّ
َّ َ ً
، وأشد َلها طلبا،أن ُهم َرأوها اكنوا أشد َعليها ِحرصا
ً
ُ َ َ
َ وأَ ْع َظم ف
: يقولون: ف ِم ََّم يتَ َع َوذون؟ قال: قال.يها رغبة
ِ
ُ َ
َّ
: وهل رأوها؟ قال: فيقول:يتَ َعوذون من انلار؛ قال
! كيف لو رأوها؟: فيقول. ال واهلل ما رأوها:يقولون
ً
َّ
َّ
 وأشد هلا، لو رأوها اكنوا أشد ِمنها ِفرارا: يقولون:قال
َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ ُ ُ ْ ُ َ
َ ََ
،ت ل ُه ْم
 فأش ِهدكم أِّن قد غفر: فيقول: قال.خمافة
َ
 فيهم فالن ليس: يقول ملك ِمن املالئكة:قال
َ
َ ْ
 ُه ُم اجلُل َساء ال يَشَق بهم: قال، إنما جاء حلاجة،منهم
ُ َجل
-ريض اهلل عنه-  عن أِب هريرة: ويف رواية.»يس ُهم
ِ

 «إن هلل: قال-صىل اهلل عليه وسلم- عن انليب
َ ً ُ
 فإذا،مالئكة َس َّيارة ف ُضال يَتتَ َّب ُعون جمال ِ َس اَلكر
ُ وح َّف
َ ، َق َع ُدوا معهم،وجدوا َجمْلسا ً فيه ذ ْك ٌر
بعضهم
ِ
ِ
ً
َْ
ُ
بعضا بأجنحتهم حىت يملؤوا ما بينهم وبْي السماء
َ
، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إىل السماء،ادلنيا

 من أين جئتم؟:-  وهو أعلم-عز وجل- فيسأهلم اهلل
: جئنا من عند عباد لك يف األرض:فيقولون

، وحيمدونك، ويهللونك، ويكربونك،يسبحونك
 يسألونك: وماذا يسألوين؟ قالوا: قال.ويسألونك
: قال. أي رب، ال: وهل رأوا جنيت؟ قالوا: قال.جنتك
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َ ُ
 ومم: قال.ريونك
ويستج
:فكيف لو رأوا جنيت؟! قالوا
ِ
َّ
 وهل رأوا: قال. من نارك يا رب:ي َ ْستجريوين؟ قالوا

You, praising You, and asking You.' He says: 'What do
they ask of Me?' They say: 'They ask You Your
Paradise.' He says: 'Have they seen My Paradise?'
They say: 'No, Lord.' He says: 'What if they see My
Paradise?' They say: 'They also ask You for protection.'
He says: 'What do they ask Me protection from?' They
say: 'From Your Hell, O Lord.' He says: 'Have they seen
My Hellfire?' They say: 'No.' He says: 'What if they see
My Hell?' They say: 'They ask for Your forgiveness.'
Then He says: 'I have forgiven them, and I have
bestowed upon them what they asked for,and I have
granted them refuge from what they sought protection
from.' They say: 'O Lord, among them is so-and-so, a
frequent sinner, who was merely passing by and sat
down with them.' He says: 'They are the people by
virtue of whom their companion will in no way be
unfortunate"’.

: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: قال، ال:ناري؟ قالوا

 وأعطيتهم ما، قد غفرت هلم:ويستغفرونك؟ فيقول

 رب فيهم: فيقولون: قال. وأجرتهم مما استجاروا،سألوا
َّ فالن عبد َخ َّطاء إنما
 وهل: فيقول. فجلس معهم،مر
ُ
.»جليس ُهم
 هم القوم ال يشَق بهم،غفرت

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith narrates one of the manifestations of
glorifying Dhikr sessions. The Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, said that Allah has
assigned a certain group of angels, other than the
keepers, to wander about in earth. These angels rove
around the Muslims' streets, Masjids, and houses
seeking Dhikr sessions, to visit, attend, and listen to its
participants. Al-Haafizh said: "It appears that this
specifically applies to assemblies where Allah is
exalted." If they find a group of people remembering
Allah, the Mighty and Magnificent, or a Dhikr session as
in Muslim's narration, they call each other. The
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
described the angels in Dhikr sessions saying that they
encircle them tight like a bracelet in the wrist. They
surround them with their wings, until they reach the
heavens. Then the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, narrated the conversation
between the Lord, Exalted, and His noble angels: Their
Lord asks them, though He knows best their affairs, to
make mention of such people remembering Him in the
exalted assembly of angels and to boast about them
before the angels. "What are My slaves saying?" The
angels reply that those people remembering Allah are
saying: Subhaanallah, Al-Hamdulillah, La ilaha illallah,
Allahu Akbar. They glorify Allah by saying "La ilaha
illallah" because it entails the oneness of worship. Allah
says: "'Have they seen Me?' They reply: 'No, by Allah
they have not seen You.' He asks: 'What if they see
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ُّ
يقص هذا احلديث مظهرا من مظاهر تعظيم جمالس

 "إن: حيث يقول انليب صىل اهلل عليه وسلم،اَلكر
ُ هلل مالئكة يطوفون يف
"الط ُرق يلتمسون أهل اَلكر
َّ
أي أن اهلل لكف طائفة خمصوصة من املالئكة غري
 يدورون يف طرق،احلفظة للسياحة يف األرض
 يطلبون جمالس، ودورهم،املسلمْي ومساجدهم

 قال. يزورونها ويشهدونها ويستمعون إىل أهلها،اَلكر

 واألشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح:احلافظ
ً
 فإذا "وجدوا قوما يذكرون اهلل عز وجل " ويف.وحنوها
ً
رواية مسلم " فإذا وجدوا جملسا فيه ذكر تنادوا " أي
ً
نادى بعضهم بعضا " أن هلموا إىل حاجتكم " ويف
 أي تعالوا إىل ما تبحثون عنه من،رواية إىل بغيتكم
، لزتوروهم، والوصول إىل أهلها،جمالس اَلكر

 قال عليه الصالة والسالم يف.وتستمعوا إىل ذكرهم

" " فيحفونهم: وهم يف جمالس اَلكر،وصف املالئكة

 "فيحفونهم.أي حييطون بهم إحاطة السوار باملعصم
بأجنحتهم " أي يطوفون حوهلم بأجنحتهم " إىل
 ثم يقص عليه.السماء " أي حىت يصلوا إىل السماء

الصالة والسالم املحاورة اليت جرت بْي رب العزة
 فيقول اهلل جل يف: وبْي مالئكته الكرام،واجلالل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عاله" :فيسأهلم ُّ
ربهم وهو أعلم بهم" أي وهو أكَث
ً
ً
علما بأحواهلم ،تنويها بشأنهم يف املْل األىلع؛ يلباىه

بهم املالئكة" :ما يقول عبادي؟ فتجيب املالئكة:

يسبحونك ،ويكربونك ،وحيمدونك ويمجدونك "،

أي فتقول املالئكة :إن هؤالء اَلاكرين يقولون:
َّ
سبحان اهلل واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب،
َّ
فاتلمجيد هو قول ال هلإ إال اهلل؛ ملا فيه من تعظيم اهلل
َْ
تعاىل ،بتوحيد األلوهية .فيقول اهلل جل يف عاله" :هل
َ َ ْ َ َ َ ُ ُ
َ َ ََُ ُ
َ ْ
أو َك ،قال :ف َيقول:
هلل ما ر
رأو ِين؟ قال :فيقولون :ال َوا ِ
َ
فكيْ َف ل َ ْو َر ْ
أو ِين؟ " فتجيب املالئكة الكرام " :لو
ً
رأوك اكنوا أشد لك عبادة ،وأشد تمجيدا وأكَث لك
ً
َّ
تسبيحا " ألن االجتهاد يف العبادة ىلع قدر املعرفة .ثم
يقول اهلل تبارك وتعاىل " :قال :فما يسألونين؟ " أي

فماذا يطلبون مين .فتقول املالئكة ":قالوا :يسألونك
ً
اجلنة " أي يذكرونك ،ويعبدونك طمعا يف جنتك.

فتجيب املالئكة" :لو رأوها اكنوا أشد عليها حرصا
ً
" أي لاكنوا أكَث سعيا إيلها؛ ألنه ليس اخلري اكملعاينة.
فيقول اهلل جل جالهل" قال :ف ِم َّم يتعوذون " أي فأي
يشء َيافون منه ،ويسألون ربهم أن جيريهم منه.

فتجيب املالئكة " :من انلار " أي يذكرون ويعبدون
ً
ربهم خوفا ًمن انلار ،ويسألونه عز وجل أن جيريهم
َ َ َْ َْ َ ْ َ
أوها؟"
منها .فيقول اهلل جل جالهل " :فكيف لو ر
ً
فتجيب املالئكة ":لو رأوها اكنوا أشد منها فرارا "
ً
أي لاكنوا أكَث اجتهادا يف األعمال الصاحلة اليت يه

ً

Me?'" The angels reply: "If they were to see You, they
would engage more devoutly in worshiping, extolling,
and glorifying You", because diligence in worship is
dependent on the extent of knowledge. Then Allah,
Blessed and Exalted, asks them what such people are
asking of Him, and the angels reply that they are asking
Him for Paradise, i.e. they are remembering You and
worshiping You aspiring to Your Paradise. The angels
reply that if they were to see it, they would be ever more
devoted to enter it. They would endeavor even more
seriously to attain it, because hearing about something
is not like seeing it. Allah says to the angels: "From what
are they seeking refuge?" In other words what are they
afraid of, and what are they asking their Lord to save
them from? The angels reply that they are seeking
refuge from Hellfire, i.e. they remember and worship
their Lord out of fear from Hellfire, and they ask Him,
the Mighty and Magnificent, to save them from it. Allah
says: "What if they see it?" The angels reply that if they
were to see it, they would exert themselves to flee
therefrom, i.e. they would be more diligent in doing
righteous deeds that would be a cause for saving them
from Hellfire. Then Allah the Almighty says: "Bear
witness that I have forgiven them", i.e. their sins. One
of the angels says: "There is amongst them so-and-so
who is not one of them. He only came for another
purpose", i.e. he came because of a need he had to
take care of and was sitting with them, will he be
forgiven also? Allah, Exalted, says that He grants such
a person pardon because they are the people by virtue
of whom their companion will in no way be unfortunate.

سبب يف انلجاة من انلار .فيقول اهلل جل جالهل" :

قال :فيقول :فأشهدكم أِّن قد غفرت هلم " أي قد

غفرت هلم ذنوبهم .فيقول ملك من املالئكة" :فيهم
َّ
فالن ليس منهم ،إنما جاء حلاجة " أي إنه يوجد من
بْي هؤالء اَلاكرين" فالن" :وهو ليس منهم ،ولكنه
جاء حلاجة يقضيها فجلس معهم ،فهل يغفر هل؟:

فيقول اهلل جل يف عاله ما معناه :هم اجللساء ال يشَق
جليسهم وال َّ
َييب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه . -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

ً

• تنادوا  :نادى بعضهم بعضا .
• هلموا  :تعالوا.

• فيحفونهم  :يقرتبون حول اَلاكرين ويطوفون بهم ويدورون حوهلم حىت يملؤوا ما بْي السماء ادلنيا واألرض.
• يمجدونك  :يعظمونك.

• مالئكة سيارة  :سياحون يف األرض.

فوائد احلديث:
 .1فضل جمالس اَلكر واَلاكرين وفضل االجتماع ىلع ذلك.
ً
 .2جليس اَلاكرين الصاحلْي يندرج معهم يف مجيع ما يتفضل اهلل تعاىل به عليهم إكراما هلم ولو لم يشاركهم يف أصل اَلكر.
 .3حمبة املالئكة بين آدم واعتناؤهم بهم.
 .4السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم باملسؤول عنه من املسؤول؛ إلظهار العناية باملسؤول عنه ،واتلنويه بقدره.
 .5اَلكر يتناول الصالة  ،وقراءة القرآن  ،وادلَعء  ،وتالوة احلديث  ،ودراسة العلم ادليين.
 .6بيان كذب من ادىع من الزنادقة أنه يرى اهلل تعاىل جهرة يف دار ادلنيا.
ً
ً
 .7جواز القسم يف األمر املحقق تأكيدا هل وتنويها به.
 .8اشتملت اجلنة من أنواع اخلريات وانلار من أنواع املكروهات ما ال َيطر ىلع قلب بَش.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نَش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نَش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلْي ،للنووي ،نَش :دار ابن كثري للطباعة والنَش واتلوزيع ،دمشق –
بريوت ،حتقيق :ماهر ياسْي الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،للهاليل ،نَش :دار ابن اجلوزي .تطريز
رياض الصاحلْي ،لفيصل احلريميل ،نَش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)8272( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, informed us of
what was and of what is to come. The most
knowledgeable among us is the one who
memorized it best.

 بما-صىل اهلل عليه وسلم- أخبنا رسول اهلل
 فأعلمنا أحفظنا،اكن وبما هو اكئن

**

1628. Hadith:

: احلديث.1628

ريض اهلل- عن أِب زيد عمرو بن أخطب األنصاري

Abu Zayd `Amr ibn Akhtab al-Ansaari, may Allah be
pleased with him, reported: "The Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, led us
in the dawn prayer, then ascended the pulpit and
addressed us until the time for the noon prayer arrived.
He then came down, prayed, then ascended the pulpit
and addressed us until the time for the afternoon prayer
arrived. He then came down, prayed, then ascended
the pulpit and addressed us until sunset. He informed
us of what was and of what is to come. The most
knowledgeable among us is the one who memorized it
best".

-صىل اهلل عليه وسلم-  صىل بنا رسول اهلل:-عنه

، فخطبنا حىت حرضت الظهر، وصعد املنرب،الفجر
 ثم صعد املنرب فخطبنا حىت حرضت،فْنل فصىل
 ثم صعد املنرب فخطبنا حىت، ثم نزل فصىل،العرص

، فأخربنا بما اكن وبما هو اكئن،غربت الشمس
َْ َ َْ َ
.فأعل ُمنَا أحف ُظنَا
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Companion `Amr ibn Akhtab, may Allah be pleased  أن-ريض اهلل عنه- َيرب الصحاِب عمرو بن أخطب
with him, reported that the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, once gave a whole-day ، صىل الفجر ذات يوم-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
sermon. He performed the Fajr (dawn) prayer then  ثم نزل،وصعد املنرب وخطب انلاس حىت أذن الظهر
ascended the pulpit and addressed them until it was
 ثم َعد فصعد املنرب وخطب حىت أذن،فصىل الظهر
time for the Zhuhr (noon) prayer. He came down,
performed the Zhuhr prayer then ascended the pulpit  ثم صعد املنرب فخطب، فْنل وصىل العرص،العرص
ً  يعين بذلك أنه خطب،حىت اغبت الشمس
and spoke until it was time for the `Asr (afternoon) يوما
prayer. He came down, performed the `Asr prayer then
ً
ascended the pulpit and spoke until sunset (the time for  أعلمه،اكمال من صالة الفجر إىل غروب الشمس
the Maghrib prayer). His sermon lasted the whole day  يف ذلك ايلوم شيئا من علوم الغيب-عز وجل- اهلل
from dawn to sunset. On that day, Allah, Mighty and
صىل اهلل-  وأخرب بها، ومن الغيوب املستقبلة،املاضية
Exalted, imparted to him some knowledge about the
unknown events of the past and the future. So the  فأعلمهم بما قال ذلك ايلوم، أصحابه-عليه وسلم
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
.هو من حفظ ورسخ ذلك يف ذهنه
informed his Companions of what he had learned. The
most knowledgeable of them were those who
memorized well what they heard from him that day.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو زيد عمرو بن أخطب األنصاري:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ً  أكَثنا: • فأعلمنا أحفظنا
. يف ذلك ايلوم أقدرنا ىلع احلفظ-صىل اهلل عليه وسلم- علما بما قاهل

:فوائد احلديث
. ىلع تعليم أمته أمور دينهم-صىل اهلل عليه وسلم-  شدة حرص رسول اهلل.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2شهادة من الصحابة الكرام -ريض اهلل عنهم -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بلغ الرسالة وأدى األمانة ،ونصح األمة.

 .3تفاوت انلاس يف احلفظ والفهم.

 .4قوة حتمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)8411( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Did the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, asked
forgiveness for you? He said: Yes, and for
you, and he recited this verse: {And ask
forgiveness for your sin and for the
}believing men and believing women.
][Surat Muhammad: 19

أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟
قال :نعم ولك ،ثم تال هذه اآلية( :واستغفر
ذلنبك وللمؤمنني واملؤمنات)

 .1629احلديث:

**

1629. Hadith:

عن َعصم األحول ،عن عبد اهلل بن َ ْ
رس ِج َس -ريض

`Aasim Al-Ahwal reported that `Abdullah ibn Sarjis, may
Allah be pleased with him, reported: "I said to the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him: 'O Messenger of Allah, may Allah forgive
you.’ He said: 'And you.’" `Aasim added: "I asked him:
'Did the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, asked forgiveness for you?’ He
said: ‘Yes, and for you, and he recited this verse: {And
ask forgiveness for your sin and for the believing men
"’]and believing women.} [Surat Muhammad: 19

اهلل عنه -قال :قلت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم :-يا رسول اهلل ،غفر اهلل لك ،قال« :ولك» .قال
َعصم :فقلت هل :أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم-؟ قال :نعم ولك ،ثم تال هذه اآلية:
{واستغفر َلنبك وللمؤمنْي واملؤمنات} [حممد.]19 :

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب عبد اهلل بن رسجس -ريض اهلل عنه -أنه دَع `Abdullah ibn Sarjis, may Allah be pleased with him,
informed us that he supplicated Allah the Almighty to
للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -باملغفرة ،فقابله انليب forgive the Prophet, may Allah's peace and blessings -
صىل اهلل عليه وسلم -بادلَعء أيضا باملغفرة ،فسأل be upon him, and so the Prophet supplicated Allah to
َعصم األحول َ
forgive him as well. `Aasim asked Al-Ahwal 'Abdullah
ٌ
عبد اهلل بن رسجس -ريض اهلل عنه-
ibn Sarjis, may Allah be pleased with him, about
أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قالwhether the Prophet, may Allah's peace and blessings :
نعم ،واستغفر لك أيضا ،ثم استدل ىلع ذلك بقول اهلل be upon him, had actually asked forgiveness for him,
َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ and he replied: "Yes, and for you as well", citing the
تعاىل نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم{ :-واستغ ِفر َِلن ِبك verse in which Allah the Almighty commands the
ُْ َ ُْ َ
Prophet, saying: {And ask forgiveness for your sin and
ات} [حممد.]19 :
َولِلمؤ ِم ِنْي َوالمؤ ِمن ِ
for the believing men and believing women.} [Surat
]Muhammad: 19
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم بدون زيادة "قلت لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم :يا رسول اهلل ،غفر اهلل لك ،قال« :ولك»" فرواها النسايئ.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن رسجس -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• املغفرة : .يه أن اهلل تعاىل يسرت العبد وال يطلع انلاس ىلع ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه ألنها مأخوذة من السرت والوقاية.

فوائد احلديث:
 .1استغفر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لعامة املسلمْي ألنه أمر بذلك؛ فال يتخلف عن أداء ما أمر به ابلته.
 .2بيان كرم خلق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقابل احلسنة بمثلها.
 .3جواز إطالق اآلية ىلع بعضها؛ لقول َعصم األحول :ثم تال هذه اآلية.

15

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .مسند أمحد بن حنبل ،إلِب عبد اهلل أمحد بن حممد بن
حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوريَ ،علم الكتب .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع
الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش1407ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز
إشبيليا ،ط1430-1ه.

الرقم املوحد)8262( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Give my cloak back to me. Were I to have
camels equal to the number of these trees, I
would distribute them all among you, and
you would not have found me a miser, a
liar, or a coward.

 فلو اكن يل عدد هذه العضاه،أعطوين ردايئ
ً
ً
 ثم ًل جتدوين خبيال وًل، لقسمته بينكم،نعما
ً
ً
كذابا وًل جبانا
**

1630. Hadith:

: احلديث.1630

 بينما هو: قال-ريض اهلل عنه- عن جبري بن مطعم
َ َْ
 َمقفله من-صىل اهلل عليه وسلم- يسري مع انليب
ُ َ َ َْ
 حىت اضطروه إىل، ف َع ِلقه األعراب يسألونه،ُحنْي
َ َ َ
صىل اهلل عليه-  فوقف انليب، فخ ِطفت رداءه،َس ُم َرة

Jubayr ibn Mut‘im, may Allah be pleased with him,
reported: "While I was walking with the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, on his return
from the battle of Hunayn, a few Bedouins caught hold
of him and began to demand their shares. They forced
him to a tree, and someone snatched his cloak (which
got entangled in that thorny tree). The Prophet said:
'Give my cloak back to me. Were I to have camels equal
to the number of these trees, I would distribute them all
among you, and you would not have found me a miser,
a liar, or a coward"'.

 فلو اكن يل عدد هذه، «أعطوين ردايئ: فقال-وسلم
َ
 ثم ال جتدوين خبيال، لقسمته بينكم،ال ِع َضاهِ ن َع ًما
.»وال كذابا وال جبانا
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

When the Prophet, may Allah's peace and blessings be ، من غزوة حنْي-صىل اهلل عليه وسلم- ملا رجع انليب
upon him, was returning from the battle of Hunayn  ـــa
valley between Makkah and Ta'if  ـــand Jubair ibn  واكن معه جبري بن مطعم،وهو وا ٍد بْي مكة والطائف
Mut‘im was with him, some Bedouins grabbed him and  فتعلق انلاس به يسألوه من الغنائم،-ريض اهلل عنهbegan to demand their shares. They forced him to the
ويه من شجر ابلادية- حىت أجلؤوه إىل شجرة سمرة
Samrah tree (a thorny tree), and his cloak became
entangled in the tree's thorns, and they were pulling at ، فجبذه األعراب، فعلق رداءه بشوكها-ذات شوك
him. The Prophet, may Allah's peace and blessings be  أعطوين ردايئ لو:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب
upon him, said: "Give my cloak back to me. Were I to ً
have camels or cows or sheep equal to the number of  نعما-ويه شجرة كثرية الشوك- اكن يل عدد العضاه
these thorny trees, I would distribute them all among  وإذا: ثم قال،من اإلبل وابلقر والغنم لقسمته بينكم
ً
you. If you were to try me, you would not find me a
ً
ًخبيال وال كذاب
.ا
جبان
وال
ا
جربتموين ال جتدوين
miser, a liar, or a coward".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. صحيح ابلخاري:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  جبري بن مطعم:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. حال رجوعه: • مقفله
. تعلقوا به: أي: • فعلقه انلاس

. شجرة طويلة قليلة الظل: • السمرة
. شجر هل شوك: • العضاه

. وفيه جرت الغزوة املعروفة، واد يقع قرب مكة: • حنْي
ً •
. اإلبل وابلقر والغنم: نعما

:فوائد احلديث
. والصرب ىلع جفاء األعراب وغلظتهم، من احللم وحسن اخللق وسعة الصدر-صىل اهلل عليه وسلم-  بيان ملا اكن عليه انليب.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2ذم ابلخل والكذب واجلنب ،وأن إمام املسلمْي ال ينبيغ أن تكون فيه خصلة منها.

 .3جواز وصف املرء نفسه باخلصال احلميدة عند احلاجة.

 .4رضا السائل للحق بالوعد إذا حتقق عن الواعد اتلنجزي والوفاء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.
إرشاد الساري لَشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالِّن القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه.

الرقم املوحد)5790( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Are both of you blind? Do you not see him?
**

1631. Hadith:

َ
َ َََْ
َ ِ اوان أنتما أل َ ْس رت َما رت ْب
ِصانه؟
ِ أفعمي

: احلديث.1631

 كنت عند: قالت،-ريض اهلل عنها- عن أم سلمة

Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
reported that she was with the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, along with
Maymoonah when ibn Umm Maktoom came to him.
This was after they were commanded to observe Hijab.
So, the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "Put on your Hijab in his presence." We
said: "O Messenger of Allah, is he not blind? He can
neither see us nor can he recognize us!" Thereupon,
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him said: "Are both of you blind? Do you not see him"?

، وعنده ميمونة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ُ
ِّ ُ
حلجاب
ِ  وذلك بعد أن أ ِم ْرنا با،فأقبل ابن أم مكتوم
ْ
ْ
» «احتَ ِج َبا ِمنه:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب
َُ ُْ
 وال،رصنا
ِ  أليس هو أعىم! ال يب، يا رسول اهلل:فقلنا
َُ َْ
:-صىل اهلل عليه وسلم- يع ِرفنا؟ فقال انليب
َ ْاوان أنتما أَل َ ْستُ َما ُتب
َ َََْ
.»رصانه!؟
ِ
ِ «أفعمي
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Umm Salamah, may Allah be pleased with her, reports
that she was at the house of the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, and Maymoonah
was there. ‘Abdullah ibn Umm Maktoom entered – and
he was a blind man – and this was after the revelation
of the verses of Hijab. So he ordered them both to be
covered in his presence although he was blind. The two
women said. “O Messenger of Allah, is he not blind? He
can neither see us nor can he recognize us.” He then
said: “Are the two of you blind? Put on your Hijab in his
presence.” So he ordered them to cover themselves in
front of the man even if he is blind. However, this Hadith
is weak, because all of the authentic Hadiths contradict
it. An example, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said to Faatimah bint Qays:
“Observe your post-divorce waiting period at the home
of Ibn Umm Maktoom, for he is a blind man and you
can take off your clothes in front of him”. This Hadith is
narrated by al-Bukhari and Muslim. Based on this, it is
not prohibited for the woman to look at a man, even if
he is a non-Mahram on condition that it is not a lustful
or gratifying look. Allah the Almighty said: {And tell the
believing women to lower their gaze…} [Surat-un-Nur:
31] That is why, women during the lifetime of the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
used to attend the mosque and the men would not be
screened from them. Had it not been lawful for a woman
to see a man, it would have been obligatory for men to
screen themselves just as it is obligatory for women to
cover themselves in front of men. So, the sound opinion
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ُ
 أنها اكنت عند انليب-ريض اهلل عنها- خترب أ ُّم سلمة

 وعنده ميمونة فدخل عبد-صىل اهلل عليه وسلمُ
ً
 واكن رجال أعىم-ريض اهلل عنه- اهلل ابن أ ِّم مكتوم
َ
 فأمرهما أن حتتجبا منه،واكن ذلك بعد نزول احلجاب
ُ  يا رسول اهلل إنه:  فقاتلا.وهو أعىم
رجل أعىم ال
 "أفعمياوان أنتما احتجبا:يُبرصنا وال يعرفنا فقال
َّ منه" فأمرهما أن حتتجبا عن
الر ُجل ولو اكن أعىم

لكن هذا احلديث ضعيف؛ ألن األحاديث
ُّ
 فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال،الصحيحة ترده
ْ ُ
ِّ ْ
،  "اعتَدي يف بيت ابن أ ِّم مكتُوم:لفاطمة بنت قيس
ٌُ
َ
رجل أعىم ت َض ِعْي ثيابك عنده" وهذا احلديث
فإنه
 وىلع هذا فال حيرم ىلع املرأة أن تنظر.يف الصحيحْي

إىل الرجل ولو اكن أجنبيا بَشط أال يكون نظرها
 (وقل للمؤمنات:بشهوة أو تلتمتع لقوهل تعاىل

 وَللك اكنت النساء يف،)يغضضن من أبصارهن

 حيرضن إىل-صىل اهلل عليه وسلم- عهد انليب
 ولو اكن الرجل ال،املسجد وال حيتجب الرجال عنهن
حيل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن حيتجب كما

 فالصحيح أن املرأة هلا أن،حتتجب املرأة عن الرجل

.تنظر للرجل لكن بغري شهوة وال استمتاع أو تذلذ

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
in this regard is that a woman may look at a man, but
without lust or sexual pleasure.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي أمحد.
ُ
اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -زوجتيه باالحتجاب من األعىم لكريم مقامهن -ريض اهلل عنهن.-
َ
 .2وجوب احتجاب املرأة عن نظر الرجال ،واألمر لنسائه -صىل اهلل عليه وسلم -أمر لنساء أمته.
 .3جواز مراجعة املرأة لزوجها.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د.
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة  1426 :ـه
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن
أِب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،تأيلف:
حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ه.

الرقم املوحد)8897( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َ ه
أفال تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت ملكك اهلل
ر
َْ ر
ْر
جتيعه وتدئ ِبه
ِ إياها؟ فإنه يشكو إيل أنك

Do you not fear Allah regarding this animal
which Allah has placed in your possession?
It is complaining to me that you starve it
and put it to toil
**

1632. Hadith:

: احلديث.1632

-ريض اهلل عنهما- عن أِب جعفر عبد اهلل بن جعفر
ََْ
 ذات-صىل اهلل عليه وسلم- أردف ِين رسول اهلل
: قال،
َ
ُ
ِّ
ً
َّ َ  وأ،يوم خلفه
َّ رس
إيل حديثا ال أ َحدث به أحدا من
ْ
َّ  واكن أَ َح،انلاس
َ َ َاست
صىل اهلل- رت به رسول اهلل
ب ما
ٌ َ َ
َْ ُ
: يعين. حلاجته هدف أو حائش َنل-عليه وسلم

Abu Ja`far `Abdullah ibn Ja`far, may Allah be pleased
with both of them, reported: "The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, made
me ride behind him one day and confided something to
me which I shall never disclose to anyone. What the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, liked most to screen himself from others
while answering the call of nature was an elevation or
a date-palm orchard. Once he entered an orchard
belonging to an Ansaari man and found a camel
therein. When it saw him, it began to groan and its eyes
shed tears. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, approached it and patted it on
the hump and behind its ears until it calmed down.
Then, he asked: ‘Who is the owner of this camel? To
whom does it belong?’ An Ansaari youth stepped
forward and said: ‘It is mine, O Messenger of Allah!’ He
said: ‘Do you not fear Allah regarding this animal which
Allah has placed in your possession? It is complaining
to me that you starve it and put it to toil.’”

 فإذا، فدخل حائطا لرجل من األنصار.حائط َنل
َ َ فيه
-صىل اهلل عليه وسلم-  فلما رأى رسول اهلل،مجل
َ
ْ َوذ َرف
صىل اهلل عليه-  فأتاه انليب،ت عيناه
َج ْر َجر
ْ
َ َ
َ -وسلم
َ َ فمسح
،فسكن
 و ِذف َراه- سنامه:أي- رساته
 فجاء.» « َمن َر ُّب هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟:فقال
َ
: قال. هذا يل يا رسول اهلل: فقال،ف ًىت من األنصار
َ َّ
«أفال تتِق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت َملكك اهلل إياها؟
ُ
ُ َْ
ُْ
».جتيعه وتدئِبه
ِ فإنه يشكو إيل أنك
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

`Abdullah ibn Ja`far, may Allah be pleased with him,
reported that one day the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, made him ride behind him
on a camel. He confided in him something that he, may
Allah be pleased with him, desired not to disclose,
because it was a secret of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him. Then, he mentioned
that whenever the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, wanted to answer the call of
nature, he would either hide behind something high, or
in a date-palm orchard where nobody could see him.
The orchard usually has tall trees, however, it is not fit
for sitting in it. The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, entered an orchard
that belonged to a man from the Ansaar. He found a
camel there. Once the camel saw the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, it started
crying. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, patted on its hump and behind its ears.
Then, he asked about its owner. An Ansaari young man
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عن عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنه أن انليب صىل
،اهلل عليه وسلم أركبه خلفه ذات يللة ىلع ادلابة
وكتم إيله بيشء من القول ال حيب ريض اهلل عنه أن

، ألنه رس انليب صىل اهلل عليه وسلم،حيدث به انلاس
وأخرب أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن حيب –إذا

 أو، أن يسترت إما بيشء مرتفع-أراد قضاء حاجته

 وهذا،ببستان جيتمع فيه انلخل حىت ال يراه أحد
البستان ماكن فيه زرع مرتفع لكنه ال يصلح جللوس
 وأن انليب صىل اهلل عليه وسلم دخل،انلاس فيه

 فلما رأى،بستانا لرجل من األنصار فوجد مجال
َ
ُ
اجلمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بكى؛ فمسح
 ثم،انليب صىل اهلل عليه وسلم سنامه وخلف أذنه
 فجاء فىت من األنصار،سأل عن صاحب اجلمل

 فقال هل انليب صىل اهلل عليه،وأخرب أنه صاحبه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وسلم :أفال تتِق اهلل اَلي جعلك مالاك هلذا اجلملcame and told him the camel belonged to him. ،
Thereupon, the Prophet, may Allah's peace and
فإنه شىك يل أنك جتيعه وتتعبه.
blessings be upon him, said to him: Do you not fear
Allah who made you the owner of this camel? It is
complaining to me that you keep it hungry and tired.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم خمترصا ،وأبو داود وأمحد بتمامه.
اتلخريج :عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنهما.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• أردفين  :أركبين خلفه.
• أَ َ َّ
رس  :كتَم وأخىف.

• حلاجته  :أي :عند قضاء حاجته.
َ
• استَرت به  :احتجب عن أعْي انلاس.

• هدف  :لك يشء مرتفع.
ُ َْ
• حائش َنل  :هو البستان اَلي جيتمع فيه انلخل.
ً
َّ
• َج ْر َجر  :ردد صوتا يف حلقه.
• َذ َرفَ ْ
ت عيناه  :سال منها ادلمع.
ْ
• ِذف َراه  :املوضع اَلي يعرق من ابلعري خلف أذنه.
ُْ
• تدئِبه  :تتعبه.

فوائد احلديث:
 .1جواز اإلرداف ىلع ادلابة إن اكنت ادلابة قوية وتستطيع ذلك.
 .2كتمان رس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،واملحافظة عليه ،يف يشء ال ينبين عليه حكم رشيع.
 .3املبالغة يف سرت العورة عند قضاء احلاجة.
 .4بيان آية من آيات رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث اشتىك إيله اجلمل.
 .5مَشوعية األمر باملعرف وانليه عن املنكر.
 .6حتريم ظلم ادلواب :بإتعابها وجتويعها وحنو ذلك.
 .7قيام الَشع ىلع العدل واإلنصاف.
املصادر واملراجع:
سنن أِب داود ،حتقيق /حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت .صحيح مسلم ،حتقيق /حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب -بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
نزهة املتقْي ،ملصطىف ُ
ابلغا وجمموعة ،مؤسسة الرسالة .بهجة انلاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي ،ملحمد بن عالن الصديِق،
اجلمعية األزهرية .كنوز رياض الصاحلْي ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا .رشح رياض الصاحلْي ،ملحمد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-
الرياض .معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عملَ ،علم الكتب.

الرقم املوحد)8842( :
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ً
ً
أكمل املؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا ،وخياركم

The most perfect believer in his faith is the
one who has the most excellent manners,
and the best of you are those who are best
to their wives.

خياركم لنسائهم

 .1633احلديث:

**

1633. Hadith:

ً
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :أكمل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported

that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
املؤمنْي إيمانا أحسنهم خلقا ،وخياركم خياركم
upon him, said, “The most perfect believer in his faith is
لنسائهم».
the one who has the most excellent manners, and the
best of you are those who are best to their wives”.

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُ
خلقه ،ومن أحق The believer who has excellent behavior attains the
أىلع درجات املؤمنْي هو من حسن
highest level of faith. One's wife is the most entitled to
انلاس حبسن اخللق يه الزوجة؛ بل أحسن انلاس one's excellent treatment. In fact, the man who has the
ً
best manners is indeed the one who treats his wife
خلقا من حسن خلقه مع زوجه.
best.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• أحسنهم خلقا  :حسن اخللق وصف جامع خلصال اخلري ،و ِعمادها بذل املعروف ،وكف األذى ،وطالقة الوجه ،وانلصح للمسلمْي.

فوائد احلديث:
 .1ارتباط اإليمان حبسن اخللق.
 .2فضيلة األخالق احلسنة يف اإلسالم.
ً
ً
 .3تفاوت اإليمان وأنه يزيد وينقص وليس شيئا واحدا.
املصادر واملراجع:

سنن أِب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاِّن حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .صيدا – بريوت- .سنن الرتمذي  -حممد

بن عيَس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب –
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م- .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيَس ابلاِب احلليب- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م- .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل
بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسْي سليم أسد ادلاراِّن  -دار املغين للنَش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل،
  1412ـه 2000 -م- .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها/حممد نارص ادلين ،األبلاِّن مكتبة املعارف للنَش واتلوزيع ،الرياض-
الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف) - .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش 1407 ،ـه -رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 -كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)5792( :
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َر َ َر
ر َ ِّ ر
َ ْ ر
أًل هل أنبئكم ما العضه؟ يه انله ِميمة القالة
َ
بني انلهاس

 .1634احلديث:

Shall I tell you what "`adh" is? It is calumny
which is committed among the people.
**

1634. Hadith:

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َ ْ ُ
ُ َ ِّ
العضه؟ يه
عليه وسلم -قال« :أال هل أنب ُئكم ما
upon him, said: "Shall I tell you what "`adh" is? It is
َ
القالَ ُة بْي َّ
َّ
انلاس».
انلميمة
calumny which is committed among the people".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ِّ ُ
أراد انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حيذر أ َّمتَه ِمن
ْ
بانلم َ
الـم ْيش َ
َ
بْي َّ
يمة ،بنَقل حديث بعضهم يف
انلاس َّ ِ
ْ
بعض ىلع َوجه اإلفساد بينَهم ،فافتتح انليب صىل اهلل

عليه وسلم حديثه بصيغة االستفهام والسؤال؛
َ َ
َْ َ
ُّ ُ
انلفوس ،وأدىع لالنتباه ،فسأهلم« :ما
يلكون أ ْوقع يف
ُ
َ ْ
العض ُه» .أي :ما الكذب واالفرتاء؟ وفَّس أيضا
َ ْ َ
العضه هو
بالسحر ثم أجاب عن هذا السؤال :بأن
ََُْ
ََُْ
َُْ
نقل اخل ُ ُصومة بْي انلاس؛ ألن ذلك يفعل ما يفعله
َْ
ِّ ْ
السح ُر ِمن الفساد ،واإلْضار بانلاس ،وتفريق
ِّ َ
ُ ُ
َ
َُ َْ
الصلة بْي
ْي ،وق ْطع
القلوب بْي الـمتآ ِلف ِ
َْ
ْ
ََُ َْ
ًَْ
ُّ ُ
وحق ًدا ،كما هو
ْي ،وملء الصدور غيظا ِ
ارب ِ
الـمتق ِ
ُ َ َ
ُ
َّ
الـمشاهد بْي انلاس

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, wished to warn his nation against calumny and
talebearing, which is telling people what others say
about them with the intention of causing ill feelings and
creating a rift between them. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, started his speech
with a question in order to grab his listeners' attention.
He asked them: "Shall I tell you what “`adh" (lying and
slander) is? This term has also been interpreted to
mean magic. Then he answered this question saying:
"`Adh" is to circulate the ill-speech that people make
against each other. This has the same effect of magic
in terms of the corruption and harm it causes among
people. It turns people against each other, severs ties
that were once strong, and fills the hearts with anger
and resentment, as witnessed nowadays.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد

معاين املفردات:

ْ
َْ
َ َ َْ ُ
ِّ
يه ُ
الـم َ
ُ
ألهميته
واالعتناء بما يُلَق إيله؛
خاطب،
• أال  :أداة اس ِتفتَ ُاح ،والغرض تن ِب
ْ
• أنبئكم  :أي :أخ ُ
ربكم
ِ
َُْ
َّ
ُْ
ْ
َ ْ ُ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ً
َ
العضه يف األصل :ابلهت وهو افرتاء الكذب ،وفَّسها انليب صىل اهلل عليه وسلم هنا بانلميمة؛ ألن انل ِميمة اغبلا ال ختلو ِمن ابلهت
• العضه :
َُْ
َ ْ
ْ
خص إىل َ
آخر ىلع َوج ِه اإلفساد
• انلميمة  :نقل الالكم ِمن ش
ُْ َ
َ
الق ْول ،وإيقاع اخل ُ ُصومة َ
بْي َّ
انلاس بما حيىك للبعض عن ابلعض
• القالة  :يه كَثة

فوائد احلديث:

ُ ُ
ْ ُ ُ
ْ
َّ
ُ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ِّ ْ
السحر ِمن اتلفريق بْي القلوب واإلفساد بْي انلاس ،ال أن انلَّ َّمام يَأخذ ُحك َم الساحر ِمن حيث الكفر وغريه.
 .1أن انل ِميمة تفعل ما يفعله
 .2حتريم انلميمة ،وأنها من الكبائر
َْ
َْ َ
ِّ ْ
ُ
َ
 .3اتلعليم ىلع طريقة السؤال واجلواب ،ألن ذلك أثبت يف اَلهن ،وأدىع لالنتباه ،وأنه من أسايلب الرتبية اإلسالمية
 .4حرص اإلسالم ىلع حسن العالقة بْي املسلمْي وانليه عما يفسدها.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد
العزيز السليمان القرَعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة،
1424ه2003/م- .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م- .
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمْي -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)5942( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, did not believe in
evil omens.

َََ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ًل يتط هري

 .1635احلديث:

**

1635. Hadith:

عن بُريدة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه Buraydah, may Allah be pleased with him, reported:
"The Prophet, may Allah’s peace and blessings be
وسلم -اكن ال َيتَ َط َّ
.
ري
upon him, did not believe in evil omens".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال يتشاءم من يشء
ً
مطلقا ،واملراد التشاؤم اَلي يصد عن عمل يشء
كما اكن يفعله أهل اجلاهلية ،وقد جاء اإلسالم

بانليه عن التشاؤم واتلطري واالستقسام باألزالم،
ً
ورشع هلم بديال منها وهو االستخارة.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, never took anything as a bad omen. Islam has
prohibited pessimism, the kind that prevents one from
doing what he intended to do as practiced in the preIslamic era, taking evil omens, and divination by
arrows. It offered the substitute represented in the
Istikhaarah Prayer (guidance-seeking prayer).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :بُريدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• ال َيتَ َط َّري  :ال يَتَ َش َ
اءم.

فوائد احلديث:

ِّ
اتلطري ،واحلث ىلع االقتداء به  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف عدم َّ
 .1عدم َّ
اتلطري من أي يشء ،واتلفاؤل يف لك يشء.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاِّن حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية - .كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص

العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .صحيح اجلامع الصغري وزياداته :األبلاِّن -دار املكتب اإلساليم-بريوت –بلنان - .نزهة املتقْي
بَشح رياض الصاحلْي/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الَشبِج-حممد أمْي لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-
الطبعة الرابعة عَشة- .-1407القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمْي -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية-
الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)8928( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ًل يرد

 .1636احلديث:

The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, never refused a gift
of perfume.

الطيب

**

1636. Hadith:

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفوَع :أن انليب Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
َُّ
صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يَ ُرد الطيب.blessings be upon him, never refused a gift of perfume.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن من هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه ال يرد It was from the guidance of the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, that he did not refuse
الطيب.
perfume if it was gifted to him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

فوائد احلديث:
 .1استحباب قبول عطية الطيب؛ ألنه ال مؤنة حلمله وال منة يف قبوهل.
 .2كمال خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم يف رغبته بالطيب وعدم رده.
 .3ينبيغ لإلنسان أن يستعمل الطيب دائما ألنه عالمة ىلع طيب العبد فالطيبات للطيبْي والطيبون للطيبات.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح رياض الصاحلْي؛

للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار
ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م - .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5733( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to say: "O
Allah! I seek refuge in You from
leucoderma, insanity, leprosy, and evil
diseases".

: اكن يقول-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
رر
ََ َ
،ون
ِ  واجلن،امهلل إين أعوذ بك ِمن الب ِص
َ ر
َ ْ
َ
ِ  َوس ِِّّيءِ األسق،واجلذ ِام
ام
**

1637. Hadith:

: احلديث.1637

ُ َُ َ َ
هلل
ِ  اكن رسول ا-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
ُ ُ َ َّ
َّ
َْ ُ
 «امهلل إِّن أعوذ بك من:اهلل َعلي ِه َو َسل َم يقول
َصىل
َ ْ
ُُ
ِّ َ َ َ ُ
ََ
.» ِئ األسقام
ِ  واجلن،الرب ِص
ِ  وسي، ِ واجلذام،ون

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to say: "O Allah! I seek
refuge in You from leucoderma, insanity, leprosy, and
evil diseases".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this Hadith the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, seeks refuge in Allah from
specific illnesses. However, when the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
seeks refuge in Allah from them, this means that they
are very dangerous and have a very bad effect. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
sought Allah's refuge from a group of particular
diseases, then he asked Allah to keep him healthy and
safe from all evil and bad diseases in general. This
supplication includes a specific and detailed part
followed by a general and comprehensive part. To
clarify, the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, sought refuge in Allah from leucoderma,
a disease in which white spots appear on the skin, that
makes people turn and run away from the one who has
it. This causes man to become isolated and thus feel
discontented - Allah forbids. Insanity refers to the
disappearance of one's mind. The mind is the thing
which makes one competent for religious assignment,
and with it one worships his Lord as well as ponders
and reflects on Allah's creation and holy Speech.
Hence, absence of mind means that man does not
exist. For this reason, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "There are three
(kinds of people) whose actions are not recorded: (one
of them is) and the insane until his mind is back."
"Leprosy" is a type of sickness that eats at one's organs
until they fall off, Allah forbids. It is a contagious
disease, and this is why it was mentioned in another
Hadith: "Flee from the leper as you would flee from a
lion." "Evil and bad diseases are the disabilities that
make one feel disdained and rejected in the society,
such as cancer, blindness, paralysis, etc. This is
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يف احلديث اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يستعيذ

 ولكن حينما يستعيذ منها، من أمراض معينة
 فقد،  وعظيم أثرها، رسول اهلل فهذا يدل ىلع خطرها
استعاذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من مجلة من

 ثم سأل السالمة، األمراض ىلع وجه اخلصوص
 فقد تضمن هذا، والعافية من قبيح األمراض عموما

 وشق،  شق مستفصل،  اتلخصيص واإلمجال: ادلَعء

 استعاذ انليب صىل اهلل عليه:  وبيانه، من اجلوامع

 وهو: "" امهلل إِّن أعوذ بك من الربص:وسلم فقال
ُ ِّ
 يُ َو ُدل نفرة اخللق عن اإلنسان، بياض يظهر يف اجلسم
 فيورث اإلنسان العزلة اليت قد تودي به إىل،

 وهو ذهاب العقل: "التسخط والعياذ باهلل " واجلنون
،  فالعقل هو مناط اتللكيف وبه يعبد اإلنسان ربه،
 ويف الكمه، وبه يتدبر ويتفكر يف خالئق اهلل تعاىل

 وَلا قال،  فذهاب العقل ذهاب باإلنسان، العظيم
– " رفع القلم عن ثالث: انليب صىل اهلل عليه وسلم

: "  و" اجلذام. "  وعن املجنون حىت يعقل-وذكر فيهم

 والعياذ-وهو مرض تتآلك منه األعضاء حىت تتساقط

" فر: وَلا ورد يف احلديث، باهلل – وهو مرض معدي

: "  " ويسء األسقام. "من املجذوم فرارك من األسد

ويه العاهات اليت يصري املرء بها: أي قبيح األمراض
ُ ،ُمهانا ً بْي انلاس
 اكلشلل والعىم،تنفر عنه الطباع
 ألنها أمراض شديدة حتتاج،  وحنو ذلك، والَّسطان

 وصرب قوي ال يتحمله إال من صربه، إىل لكفة مايلة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اهلل تعاىل وربط ىلع قلبه  .وهنا تظهر عظمة هذا because these types of diseases are serious and need
a lot of money for treatment. They also need great
ادلين اَلي حيافظ ويرىع بدن املسلم ودينه،
patience that are only shown by those whom Allah the
Almighty grants patience and strengthens their hearts.
This Hadith shows the greatness of Islam that protects
the Muslim's religion and cares for his/her body.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• الربص  :بياض يظهر يف ظاهر اجلسد لعلة.
• اجلذام  :علة تتآلك منها االعضاء وتسقط.
• األسقام  :مجع ُسقم :األمراض.
• اجلنون  :زوال العقل.

• يسء األسقام  :قبيح األمراض اكلفالج والعىم.

فوائد احلديث:
 .1االستعاذة من األمراض القبيحة املهلكة ،اليت قد تذهب بصرب اإلنسان  ،فال تبِق هل شيئا من األجر.
 .2استعاذة الرسول صىل اهلل عليه وسلم من يسء األسقام خشية ضعف الطاقة عن الصرب والوقوع يف الضجر فيفوت األجر.
ُ
َْ
للخلق ِة واخلُل ِق  ،وتؤدي إىل نفور اخللق من صاحبها
 .3هذه األمراض املنصوص عليها يف احلديث مفسدة ِ
 .4لم يستعذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من مجيع األمراض ؛ ألن األمراض مطهرة لآلثام مع الصرب عليها  ،وال َيلو منها العباد  ،بل أشد انلاس
بالء االنبياء ثم االمثل فاألمثل.

 .5قد يستدل باحلديث ىلع مَشوعية احلجر الصيح؛ ملا أودعه اهلل يف اجلذام من رسعة العدوى ،إضافة إىل رسعة فتكه باملصابْي به ،زيادة ىلع
ُُ
كونه حمل نفور الطباع السليمة.
ُّ .6
تعوذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من سيئ األمراض ،يدخل فيه ما يعرف باألمراض املستعصية اآلن اكلَّسطان ،فتكون مثل هذه األحاديث
حمل احلرص؛ ألثرها يف الصحة الوقائية

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425( ،ه) .رياض الصاحلْي للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسْي الفحل ،دار
ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428( ،ه) .رياض الصاحلْي ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت،
(1428ه) .سنن أِب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد( ،د.ط) ،املكتبة العرصية ،بريوت( ،د.ت) رشح رياض الصاحلْي للشيخ ابن عثيمْي،
دار الوطن للنَش ،الرياض1426( ،ه) .صحيح أِب داود لْلبلاِّن  ،ط ،1مؤسسة غراس للنَش واتلوزيع ،الكويت1423 ( ،ه) .صحيح اجلامع الصغري
وزيادته لْلبلاِّن ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408( ،ه) .كنوز رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز
إشبيليا ،الرياض1430( ،ه) .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة  1421( ،ـه) مشاكة املصابيح للتربيزي ، ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاِّن( ،ط ،)3املكتب اإلساليم ،بريوت1985( ،ه)
نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407( ،ه) .السنن الكربى للنسايئ (املتوىف303 :ه) حققه وخرج
أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م

الرقم املوحد)6047( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

صىل اهلل عليه- أن امرأة جاءت إَل رسول اهلل

A woman came to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, with a woven mantle.

 ببدة منسوجة-وسلم

**

1638. Hadith:

: احلديث.1638

َ
 أن امرأة جاءت:-ريض اهلل عنه- عن سهل بن سعد
َ نس
ُْ
ُ رب َدة َم
،وج ٍة
إىل
ٍ ِ ب-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ رسول ا
ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ُّ
- انليب
 فأخذها، نسجتها بيدي ألك ُس َوكها:فقالت
ً
َ
فخرج إيلنا وإنها
، حمتاجا إيلها-صىل اهلل عليه وسلم
ٌ
َ َ
ُ :فالن
ُ
،" "نعم:أحسنها! فقال
اكسنِيها ما
 فقال،إزار ُه
َ
ُّ
 ثم،املجلس
 يف-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
فجلس
ِ
َ
ُ
َ رجع
 ما:القوم
 فقال هل، ثم أرسل بها إيله،فط َواها
ً
َ أحس
َ
ُّ نت! لبسها
 حمتاجا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ً
َ
َ
َ وعل
 إِّن: فقال،مت أنه ال يَ ُرد سائال
ِ  ثم سأتله،إيلها
ََ َ ُ
ُ  إنما،سأتل ُه أللب َسها
ُ هلل ما
 قال.سأتل ُه تلكون كف ِين
ِ وا
ِ
َ
ٌ
َ
. فاكنت كفنَ ُه:سهل

Sahl ibn Sa`d, may Allah be pleased with him, reported
that a woman came to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, with a woven
mantle and said: "I have woven it with my hands for you
to wear." So the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, took it as he was in need of it.
He came out to us wearing it as his lower garment.
Someone said: "How beautiful! Give it to me to wear!"
He answered: "Yes." Then the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, sat there for some
time. When he returned home, he folded it and sent it
to the man. People said to him: "You have not done well
by asking him for it when you know that he never turns
down anybody's request and the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, wore it for he was in
need of it." He said: "By Allah, I did not ask him for it in
order to wear it; I only asked him for it so that it would
be my shroud." Sahl said: "And it was his shroud".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Hadith shows altruism of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and how he
preferred that man to have the mantle although he
himself was in need of it. The fact that he actually wore
it indicates that he was in extreme need of it. A woman
came and gave the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, a mantle as a gift. Then a man
approached the Prophet and said: 'How beautiful it is!"
and asked the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, to give it to him. So the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, took it off, folded it, and gave it to him.
Some Hadith commentators mentioned that one of the
lessons learned from this Hadith is that it is permissible
to seek blessings from the traces of the righteous.
However, that is not the case. Rather, it is seeking the
blessings specifically from the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and none else can
be compared to him in terms of virtue and
righteousness. Also, the Companions never did that
with anyone except the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, neither during his lifetime nor
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 ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- يف احلديث إيثار انليب

نفسه؛ ألنه آثر هذا الرجل بهذه الربدة اليت اكن
ً
حمتاجا إيلها؛ ألنه لبسها بالفعل مما يدل ىلع شدة
-  فإن امرأة جاءت وأهدت إىل انليب،احتياجه إيلها

 ما: فتقدم رجل إيله فقال، بردة-صىل اهلل عليه وسلم
صىل اهلل عليه-  وطلبها من انليب،أحسن هذه؟

 ففعل الرسول عليه الصالة والسالم خلعها،-وسلم
َّ  ذكر بعض.وطواها وأعطاه إياها
الَشاح أن من فوائد
 وليس كذلك،هذا احلديث اتلربك بآثار الصاحلْي

 وال-إنما هو اتلربك بذاته –صىل اهلل عليه وسلم
ً
 وأيضا الصحابة،يقاس غريه به يف الفضل والصالح
لم يكونوا يفعلون ذلك مع غريه ال يف حياته وال بعد
ً
. وغري ذلك، ولو اكن خريا لسبقونا إيله،موته

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
after his death. Had there been any good in it, they
would have preceded us in doing it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري بنحوه ،للفائدة :قد يكون انلووي أخذه من كتاب احلميدي ،انظر :اجلمع بْي الصحيح ( 556/1رقم.)925
اتلخريج :سهل بن سعد –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• الربدة  :كساء خمطط يلتحف به.
• إزاره  :لفها ىلع جسمه من أسفل ،واإلزار ما يلبس أسفل ابلدن لسرت العورة
• فطواها  :ضم بعضها ىلع بعض.

فوائد احلديث:

ً
 .1حسن خلق انليب –صىل اهلل عليه وسلم  -وكرمه وسعة جوده ،وأنه ال يرد سائال.
ً
 .2استحباب املبادرة ألخذ اهلدية؛ جلرب خاطر مهديها ،وأنها وقعت منه موقعا.
ً
 .3مَشوعية اإلنكار عند خمالفة األدب ظاهرا ،وإن لم يبلغ املنكر درجة اتلحريم.

 .4جواز استحسان اإلنسان ما يراه ىلع غريه من املالبس وغريها؛ إما يلعرفه قدرها ،وإما يلعرض هل بطلبه منه حيث يسوغ هل ذلك.
 .5جواز إعداد اليشء قبل احلاجة إيله.

املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب اتلوحيد؛ لإلمام سليمان بن عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب،
حتقيق أسامة عطايا ،دار الصمييع-الرياض ،الطبعة األوىل1428 ،ه .اجلمع بْي الصحيحْي؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار
ابن حزم .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛
لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب
عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ
أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ً
أن رجال سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

A man asked the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him:
Which deed in Islam is the best? He said:
Feeding people and extending the greeting
of peace to those you know and those you
do not know.

أي اإلسالم خري؟ قال :تطعم الطعام وتقرأ
السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف

 .1639احلديث:

**

1639. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas, may Allah be pleased -
ً
ً
with both of them, reported: "A man asked the
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
سأل
رجال
أن
:
مرفوَع
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
وسلم :أي اإلسالم خري؟ قال« :تطعم الطعام وتقرأ be upon him: ‘Which deed in Islam is the best?’ He said:
‘Feeding people and extending the greeting of peace to
السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف».
those you know and those you do not know”’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سأل الصحابة أي اإلسالم خري؟ أي :أي آداب The Companions of the Prophet, may Allah's peace
ً
ً and blessings be upon him, asked him which act is the
اإلسالم أو أي خصال أهله أفضل ثوابا أو أكَث نفعا؟ best in Islam, meaning: What Islamic manners or traits
فأجاب انليب صىل اهلل عليه وسلم إطعام الطعام are more virtuous in terms of reward or more
beneficial? The Prophet, may Allah’s peace and
للناس والسالم ىلع انلاس من تعرفه ومن ال تعرفه
blessings be upon him, replied that it is to give food to
people and to extend the greeting of peace to people
whether you know them or not.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• أي اإلسالم  :أي خصاهل
• تطعم الطعام  :ىلع وجه الصدقة أو اهلدية أو الضيافة وحنو ذلك
• تقرأ السالم  :تقول وتلِق السالم

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ابلذل والعطاء بإطعام الطعام للفقراء وابن السبيل والضعيف واإلهداء إىل اجلريان
 .2ينبيغ إفشاء السالم دون ختصيص أحد فيه ألنه من احلقوق العامة للمسلم
 .3حرص الصحابة ىلع معرفة اخلصال اليت تنفع يف ادلنيا واآلخرة من أمور ادلين
املصادر واملراجع:
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن
سلطان حممد القاري ,انلارش :دار الفكر ,طَ 1عم .1422

الرقم املوحد)5808( :

32

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, ordered to kill
geckos, saying: “They used to blow into [the
fire] on Ibrahim (Abraham)”.

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بقتل
األوزاغ وقال :اكن ينفخ ىلع إبراهيم

 .1640احلديث:

**

1640. Hadith:

عن أم رشيك -ريض اهلل عنها : -أن رسول اهلل -صىل Umm Shareek, may Allah be pleased with her, reported
َ
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
َْ
اهلل عليه وسلم -أمرها بِقت ِل األ ْو َز ِ
اغ وقال« :اكن
blessings be upon him, ordered her to kill geckos and
َُْ ُ
ينفخ ىلع إبراهيم».
said: “They used to blow [the fire] on Ibrahim
(Abraham)”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم بقتل الوزغ ،وأخرب أنه The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, ordered to kill geckos, saying that they used to
اكن ينفخ انلار ىلع إبراهيم من أجل أن يشتد هلبها؛ blow the fire on Ibrahim (Abraham) to make it more
مما يدل ىلع عداوته اتلامة ألهل اتلوحيد واإلخالصintense. This implies that geckos are totally hostile .
towards devout monotheists.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أم رشيك -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• األوزاغ  :مجع وزغ وهو حَشة مؤذية تتسلق اجلدران.
• ينفخ ىلع إبراهيم  : .أي انلار.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع قتل األوزاغ وعدم تركها مع القدرة ىلع قتلها.
 .2بيان العلة اليت دعت إىل األمر بقتل األوزاغ ،وأنها اكنت تنفخ انلار ىلع أِب األنبياء إبراهيم اخلليل -عليه الصالة والسالم -عندما ألِق فيها.
 .3ينبيغ قتل لك ضار للمسلمْي.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري -لإلمام أِب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .ديلل الفاحلْي لطرق رياض
الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَشة،
1407ه- .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .فيض القدير رشح اجلامع الصغري/زين ادلين عبد الرؤوف املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية
الكربى – مرص-الطبعة :األوىل1356 ،ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َََر
 بلغه أن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ٌّ َ بين عمرو بن عوف اكن بينهم
 فخرج رسول،َش

News about the dispute among the people
of Banu `Amr ibn `Awf reached the
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and so he went to
them, along with some of his Companions,
to effect reconciliation between them.

 يصلح بينهم يف-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
أناس معه

**

1641. Hadith:

Sahl ibn Sa`d as-Saa`idi, may Allah be pleased with
both of them, reported: "News about the dispute among
the people of Banu `Amr ibn `Awf reached the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, and so he went to them, along with some
of his Companions, to effect reconciliation between
them. The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, did not come back, and the time
of the prayer was due. Bilaal went to Abu Bakr, may
Allah be pleased with both of them, and said to him:
'The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, has not come yet and the time
of prayer is due. Could you lead the people in prayer?'
Abu Bakr said: ‘Yes, if you wish.' Bilaal pronounced the
Iqaamah (second call to prayer) and Abu Bakr went
forward and said Takbeer and the people said it after
him. In the meantime, the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, came in
crossing the rows (of the praying people) and stood in
the (first) row and the people started clapping. Abu
Bakr, may Allah be pleased with him, would never
glance side-ways in his prayer, but when the people
clapped much he looked back and saw the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him.
The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, beckoned to him to carry on
with the prayer. Abu Bakr, may Allah be pleased with
him, raised his hands and praised Allah, and retreated
till he reached the (first) row. The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, went
forward and led the people in the prayer. When he
completed the prayer, he faced the people and said: 'O
people! Why did you start clapping when something
unusual happened to you in the prayer? Clapping is
only for women. So whoever among you comes across
something in the prayer should say, “Subhaan-Allah”
(Glory be to Allah) for there is none who will not turn
around on hearing “Subhaan-Allah”. O Abu Bakr! What
prevented you from leading the people in the prayer
when I beckoned to you to do so?' Abu Bakr, may Allah
be pleased with him, replied: 'How dare the son of Abu
Quhaafah lead the prayer in the presence of the
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: احلديث.1641

 أن-ريض اهلل عنهما- عن سهل بن سعد الساعدي
ََُ
 بَلغه أن بين عمرو-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ٌّ َ بن عوف اكن بينهم
صىل اهلل-  فخرج رسول اهلل،رش
ُ ، يصلح بينهم يف أناس معه-عليه وسلم
فح ِبس
َ
،انت الصالة
ِ  وح-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 يا: فقال،-ريض اهلل عنهما- فجاء بالل إىل أِب بكر

 قد-صىل اهلل عليه وسلم-  إن رسول اهلل،أبا بكر
َ
َ ُحبس
:وحانت الصالة فهل لك أن ت ُؤ َّم انلاس؟ قال
ِ
 وتقدم أبو بكر، فأقام بالل الصالة، إن ِشئت،نعم
َّ فكرب
َّ
صىل اهلل عليه-  وجاء رسول اهلل،وكرب انلاس
ِّ
 فأخذ، يميش يف الصفوف حىت قام يف الصف-وسلم
ْ َّ
-ريض اهلل عنه-  واكن أبو بكر،فيق
ِ انلاس يف اتلص
ْ َّ
ُ ال يَلْتَف
فيق
ص
اتل
يف
انلاس
أكَث
فلما
،الصالة
يف
ت
ِ
ِ
َ اتل َف
َْ
 فأشار-صىل اهلل عليه وسلم-  فإذا رسول اهلل،ت

 فرفع أبو بكر-صىل اهلل عليه وسلم- إيله رسول اهلل
ََْ
 ورجع القهق َرى، يَ َد ُه فحمد اهلل-ريض اهلل عنهصىل اهلل-  فتقدم رسول اهلل،وراءه حىت قام يف الصف

، فلما فرغ أقبل ىلع انلاس، فصىل للناس-عليه وسلم
َ
 ما لكم حْي نابكم يشء يف، «أيها انلاس:فقال

.الصالة أخذتم يف اتلصفيق؟! إنما اتلصفيق للنساء
ُ
َ
 فإنه ال، سبحان اهلل:من نابه يشء يف صالته فليَقل
َ اتل َف
َ  إال، سبحان اهلل:يسمعه أحد حْي يقول
 يا أبا،ت
ُ أرش
ْ َ  ما َمنَ َعك أن تصيل بانلاس حْي:بكر
ت
ُ
 ما اكن ينبيغ البن أِب قحافة: فقال أبو بكر،»إيلك؟
صىل اهلل عليه- أن يصيل بانلاس بْي يدي رسول اهلل

.-وسلم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him"’?
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

There was a dispute between the tribesmen of Banu
`Amr ibn `Awf that reached the point of fighting, and the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, was informed of that. He went to them,
with some of his Companions, and was late there while
the time for prayer, i.e. the `Asr prayer, was due. AlBukhari clarified this in his narration, the wording of
which is: "And when the `Asr prayer was due, He called
the adhan and Iqaamah (second call to prayer) and
asked Abu Bakr to step forward and lead the people in
the prayer, and he did." Then Bilaal came to Abu Bakr,
may Allah be pleased with both of them, and said: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, has not come yet and the time of prayer
is due. Could you lead the people in prayer?" Abu Bakr
said: "Yes, if you wish." Bilaal then pronounced the
Iqaamah and Abu Bakr stepped forward and said
Takbeer and so did the people. In the meantime, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, came crossing the rows (in his narration,
Al-Bukhari added "splitting the rows"), and stood in the
first row, according to the narration of Muslim which
states: "crossing the rows until he stood in the first row".
When the people realized that the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, was present with
them, they began to clap their hands, out of their love
for praying behind the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him. Abu Bakr, may Allah
be pleased with him, heard their clapping, however he
did not know the reason. Also, he, may Allah be
pleased with him, would never glance sideways in his
prayer due to his knowledge that it is forbidden, and that
it is a furtive glance that the devil snatches from the
slave during his prayer as mentioned by At-Tirmidhi
and others. However, when the people clapped much
more, he looked back, may Allah be pleased with him,
and saw that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, was there. The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, beckoned to him to carry on with leading
the people in prayer, as stated in the narration of AlBukhari: "He beckoned to him to remain in his place".
Abu Bakr, may Allah be pleased with him, however,
raised his hands and praised Allah, the Exalted, due to
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 أن بين عمرو-صىل اهلل عليه وسلم- بلغ رسول اهلل
، حىت وصل إىل االقتتال،بن عوف اكن بينهم خالف

، بذلك-صىل اهلل عليه وسلم- فأخرب رسول اهلل

 ومعه بعض-صىل اهلل عليه وسلم- فخرج رسول اهلل
 ويه: فتأخر عندهم ودخل وقت الصالة،أصحابه

 كما رصح به ابلخاري يف روايته ولفظه،صالة العرص
"فلما حرضت صالة العرص أذن وأقام وأمر أبا بكر

-ريض اهلل عنه- فتقدم" ثم جاء بالل إىل أِب بكر

صىل اهلل عليه-  يا أبا بكر إن رسول اهلل:فقال
 قد ُح ِب َس وحانت الصالة فهل لك أن تؤم-وسلم
 فأقام بالل وتقدم أبو،" "نعم إن شئت:انلاس؟ قال
صىل اهلل-  ثم جاء رسول اهلل،بكر فكرب وكرب انلاس

 زاد ابلخاري يف، يميش يف الصفوف-عليه وسلم
ً
 كما يف، "يشقها شقا" حىت قام يف الصف األول:رواية
َّ
 "فخرق الصفوف حىت قام عند الصف:رواية مسلم
صىل اهلل عليه-  وملا علم انلاس بوجود انليب،"املقدم

 معهم أخذوا يف اتلصفيق؛ ملحبتهم الصالة-وسلم

 فأبو بكر-صىل اهلل عليه وسلم- خلف رسول اهلل
،ريض عنه سمع تصفيقهم لكن لم يدر ما السبب

 ال يلتفت لعلمه بانليه عن-ريض اهلل عنه- واكن
االتلفات يف الصالة وأنه خلسة من الشيطان

َيتلسها من صالة العبد كما جاء ذلك عند الرتمذي
-  لكن ملا أكَث انلاس يف اتلصفيق اتلفت،وغريه

صىل اهلل عليه-  رأى رسول اهلل-ريض اهلل عنه

عليه الصالة-  قد حرض إىل الصالة فأشار إيله-وسلم

 بابلقاء ىلع ما هو عليه من إمامة انلاس-والسالم

" "فأشار إيله أن امكث ماكنك:كما يف رواية للبخاري
 ىلع ما رآه من،فرفع أبو بكر يده ومحد اهلل تعاىل

 ثم رجع، معه-صىل اهلل عليه وسلم- تعامل انليب
يميش خطوات إىل اخللف حىت قام يف صف
-صىل اهلل عليه وسلم- املأمومْي فتقدم رسول اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فصىل بانلاس إماما ،فلما فرغ -عليه الصالة what he saw of the Prophet's, may Allah's peace and
blessings be upon him, kind treatment of him, then he
والسالم -من صالته أقبل ىلع انلاس بوجهه ،وقالretreated a few steps back until he stood among the :
َ
"يا أيها انلاس ،ما لكم حْي نابكم يشء يف الصالة people being led in prayer. The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, went
أخذتم يف اتلصفيق؟ إنما اتلصفيق للنساء" ثم بْي هلم
forward and led the people in the prayer. When he
ما يسن هلم فعله فيما إذا نابهم يشء يف الصالة ،فقالcompleted the prayer, he faced the people and said: "O :
(من نابه يشء يف صالته فليَ ُقل :سبحان اهلل ،فإنه ال people! Why did you start clapping when something
unusual happened to you in the prayer? Clapping is
َ
يسمعه أحد حْي يقول :سبحان اهلل ،إال اتلفت) .ثم only for women." Then he explained to them what was
قال( :يا أبا بكر :ما منعك أن تصيل بانلاس حْي permissible for them to do when something happens to
them during the prayer, saying: "Whoever among you
أرشت إيلك؟) ،فقال أبو بكر :ما اكن ينبيغ البن أِب
comes across something in the prayer should say:
قحافة أن يصيل بانلاس بْي يدي رسول اهلل -صىل 'Subhaan-Allah' (Glory be to Allah) for there is none
اهلل عليه وسلم ،-وهذا من حبه وتعظيمه وإجالهل who will not turn around on hearing 'Subhaan-Allah.'" -
Then he said: "O Abu Bakr! What prevented you from
ريض اهلل عنه -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمleading the people in the prayer when I beckoned to .-
you to do so?" Abu Bakr replied: "It is not proper for the
son of Abu Quhaafah to lead the prayer in the presence
of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him." Abu Bakr, may Allah be
pleased with him, did that out of his love, exaltation and
reverence for the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• َ ٌّ
رش  :قتال.
• َحانت الصالة  :دخل حينها وهو وقتها ،ويه صالة العرص ،كما يف صحيح ابلخاري.
ََْ
• القهق َرى  :يميش إىل خلفه.
َ ُ
• نابَكم  :أصابكم.
• ابن أِب قحافة  :أبو قحافة اسمه عثمان وهو وادل أِب بكر.

فوائد احلديث:
 .1املسارعة إىل اإلصالح بْي انلاس حلسم مادة القطيعة بينهم ،وتوجه اإلمام بنفسه إىل بعض رعيته َللك.
 .2وجوب قيام اإلمام ىلع مصالح الرعية ،وحتسس أوضاعهم واإلرشاف عليها بنفسه.
 .3جواز الصالة الواحدة بإمامْي أحدهما بعد اآلخر.
 .4جواز التسبيح يف الصالة ملا ينوب املصيل أو غريه.
 .5جواز االتلفات يف الصالة للحاجة.
 .6جواز احلراكت إذا لم تكَث ،وخماطبة املصيل باإلشارة أوىل من خماطبته بالعبارة.
 .7فضل أِب بكر الصديق -ريض اهلل عنه ،-وأن املسلمْي اكنوا يعرفون هل فضله يف حياة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8تواضعه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .9جواز إمامة املفضول للفاضل ،وهلذا قال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ألِب بكر -ريض اهلل عنه( :-ما منعك أن تصيل بانلاس حْي أرشت
إيلك؟).
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .10جواز تأخري الصالة عن أول وقتها.

 .11جواز حتول اإلمام مأموما.

 .12السنة فيما إذا ناب اإلمام يشء يف صالته ،أن يسبح الرجال وتصفق النساء.

 .13أن إقامة الصالة من اختصاص املؤذن حال غياب اإلمام.

 .14امليش بْي الصفوف ال يقطع الصالة.

 .15حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع الصالة خلف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .16أن االتلفات ال يبطل الصالة ،إذا اكن حلاجة.

 .17تعظيم وتوقري أِب بكر -ريض اهلل عنه -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .18جواز رفع ايلدين عند احلمد واثلناء ىلع اهلل.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النَش  1418:ـه1997 -م.
 1397ه ،الطبعة الرابعة عَش 1407ه .رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة1426 :ه .صحيح
مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .ديلل الفاحلْي ،تأيلف :حممد
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري،
بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نَش.
حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)6973( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
 خرج إَل-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
and blessings be upon him, went out and
supplicated for the martyrs of the battle of
 فصىل عليهم بعد ثمان سنني اكملودع،قتىل أحد
Uhud eight years after (their death), as if he
was bidding farewell to the living and the
لألحياء واألموات
dead.
**

1642. Hadith:

: احلديث.1642

-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن عقبة بن َعمر

‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be pleased with him, said:
“One day, the Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, went out and supplicated
for the martyrs of the battle of Uhud eight years after
(their death), as if he was bidding farewell to the living
and the dead. He then ascended the pulpit and said: ‘I
shall be the precursor before you; I am a witness for
you (before Allah), your promised place to meet me will
be Al-Hawd (the Cistern of Al-Kawthar); and I am (now)
looking at it from this place of mine. I am not afraid that
you will worship others besides Allah, but I am afraid
that the worldly life will tempt you and cause you to
compete with each other for it.’ That was my last sight
of the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him.” According to another narration: “…but I am
afraid that you will compete over the worldly life,
whereupon you will kill each other for it and perish as
past nations did.” ‘Uqbah, may Allah be pleased with
him, added: “This was the last time I saw the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, on the
pulpit.” According to a third narration, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: “I will
be there ahead of you, and I will be your witness. By
Allah, I can see my Cistern now. I am given the keys to
the treasures of the earth, or the keys to the earth. By
Allah, I do not fear that you will associate others with
Allah after I am gone, but I fear that you will compete
with one another for them (the treasures of the earth)”.

 فصىل، خرج إىل قتىل أحد-صىل اهلل عليه وسلم
ِّ ُ
،اكلم َود ِع لْلحياء واألموات
عليهم بعد ثمان سنْي
ََ
 «إِّن بْي أيديكم فرط ٌوأنا: فقال،ثم طلع إىل املنرب
ُ
ُ شهيد عليكم وإن َم ْوع َد
 وإِّن ألنظر،ك ُم احل َ ْوض
ِ
َ
 أال وإِّن لست أخىش عليكم،إيله من مقايم هذا
ُ
 ولكن أخىش عليكم ادلنيا أن،أن تَشكوا
ُ ََ
َ َ َ
 فاكنت آخر نظرة نظ ْرتها إىل رسول:تنَاف ُسوها» قال
 «ولكين: ويف رواية.-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َْ
 وتقتَ ِتلوا،أخىش عليكم ادلنيا أن تنافسوا فيها
ْ
 فاكن: قال عقبة.»فتَه ِلكوا كما هلك من اكن قبلكم
 ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- آخر ما رأيت رسول اهلل
َ
 «إِّن ف َر ٌط لكم وأنا شهيد: ويف رواية قال.املنرب
 وإِّن،عليكم وإِّن واهلل ألنظر إىل حويض اآلن
ُ أُ ْعط
َ  أو َم َفات،يح َخ َزائن األرض
َ يت َم َفات
،يح األرض
ِ
ِ
ِ
ِِ
،وإِّن واهلل ما أخاف عليكم أن تَشكوا بعدي
َ َ
.»ولكن أخاف عليكم أن تنَاف ُسوا فيها

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Eight years after the battle of Uhud, the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
went out to the place where the martyrs of that battle
are buried and supplicated for them. He then went up
the stairs of the pulpit and made a speech as if bidding
farewell to people. The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, told the people that: - He was
seeing his Cistern and he would precede them to it. He was a witness for them. - His nation would possess
the treasures of the earth. - He did not fear that his
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 إىل أحد-صىل اهلل عليه وسلم- خرج رسول اهلل
 واكن هذا بعد ثمان سنْي من،فدَع للشهداء هناك

-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم صعد املنرب،الغزوة

 وأخرب أنه يرى حوضه،وخطب انلاس اكملودع هلم
 وأخرب أن، وأنه شهيد عليهم،وأنه سيسبقهم إيله

صىل اهلل عليه-  وأخرب،أمته ستملك خزائن األرض

 ولكنه خيش، أنه ال َيىش ىلع أمته الَشك-وسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
شيئا آخر انلاس أرسع إيله وهو أن تفتح ادلنيا ىلع ;nation would associate others with Allah in worship
rather, he feared something else, which the people are
األمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما drawn to faster; that the worldly life would open up
أهلكت من قبلهم .يقول عقبة -ريض اهلل عنهbefore them and that they then compete with each other :-
for it and fight for it, so it destroys them as it destroyed
واكنت تلك املرة آخر مرة رأى رسول اهلل -صىل اهلل
the previous nations. ‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be
عليه وسلم -ىلع املنرب.
pleased with him, concluded by saying that this was the
last time that he saw the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, on the pulpit.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عقبة بن َعمر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• فرط  :سابق لكم.
• تنافسوها  :اتلنافس :الرغبة يف اليشء وحمبة االنفراد به واملبالغة فيه.
ُ
• أحد  :اجلبل اَلي اكنت عنده غزوة أحد قرب املدينة.

فوائد احلديث:
 .1بيان بعض معجزات رسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث َعين حوضه الَشيف من مقامه يف ادلنيا.
 .2اتلنافس ىلع زهرة احلياة ادلنيا مرض بادلين مفرق للشمل.
 .3بشارة بدوام اإلسالم وثبات اغلب املسلمْي عليه.
 .4جواز توديع من شعر بقرب أجله إلخوانه وأصحابه.
 .5إثبات حوض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املورد وأنه موجود.
 .6استحباب زيارة القبور وادلَعء ألهلها؛ فإنها تذكرة باآلخرة.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .رشح رياض الصاحلْي ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمْي .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي،
تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش 1407ديلل الفاحلْي
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك.
بن عب ِد ِ ِ
لطرق رياض الصاحلْي ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .تطريز رياض الصاحلْي ،تأيلف فيصل ِ

الرقم املوحد)8410( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َ َ
 اكن إِذا-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ْ َ َ ْ َ َ ِّ ر
ََ َ َ ََ َ َ ْ َ ر
 ث هم،ِ  َوضع يدهر ايلرمىن َتت خده،أ َراد أن ي ْرقد
َر ر هر
 الله هم ق ِين عذابك يوم تبعث عبادك:يقول

When Allah's Messenger wanted to sleep,
he would put his right hand under his
cheek and then say: “Allahumma qini
`adhabaka yawma tab`athu `ibadak (O
Allah, safeguard me from Your torment on
the day You resurrect Your slaves)”.
**

1643. Hadith:

: احلديث.1643

 وحفصة-ريض اهلل عنهما- عن حذيفة بن ايلمان

Hudhayfah ibn al-Yamaan, may Allah be pleased with
him, and Hafsah bint `Umar ibn al-Khattab, may Allah
be pleased with them, reported: “When Allah's
Messenger wanted to sleep, he would put his right hand
under his cheek and then say: ‘Allahumma qini
`adhabaka yawma tab`athu `ibadak (O Allah, safeguard
me from Your torment on the day You resurrect Your
slaves).’'' In another narration: “He said it three times”.

 أن رسول-ريض اهلل عنهما- بنت عمر بن اخلطاب
َُ َْ َ َ َ َ َ
،اكن ِإذا أ َراد أن يَ ْرقد-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َّ
ُ ُ َ ُ ِّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ
 «الل ُه َّم ِقين: ث َّم يقول،ت خد ِه
وضع يده ايلمىن حت
 أنه اكن يقوهل: ويف رواية.»عذابك يوم تبعث عبادك

.ثالث مرات

**

Hadith Grade:

." "ثالث مرات: صحيح دون قوهل:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith addresses the Prophet's practical and
verbal Sunnah related to sleeping. As for the practical
Sunnah, the Prophet would sleep on his right side,
because Hudhayfah ibn al-Yamaan described him
putting his right hand under his cheek. So, to emulate
the Prophet, one might sleep putting one’s right hand
under one’s cheek or just sleep on the right side, as
mentioned in other narrations. The agreed upon
practice is to sleep on the right side. It would take the
Prophet a while to make the supplication, as is
understood from: “and then…”, and this is the verbal
Sunnah upon sleeping. It is acceptable therefore to talk
with one's spouse and then say the prayer. In the
prayer, the Prophet would invoke Allah to protect him
from torment on the Day of Resurrection. In seeking
Allah's protection he could either have been seeking
His benevolence and favor or His assistance to enable
him to do what would keep him away from torment and
admitted him to Paradise, or both. Indeed, he meant the
two things, because the rule is that general indications
of a text prevail, unless they are specified by other
texts. The word “torment” connotes all the types of
punishment expected on Doomsday. It suggests an
initial admission to Hell on a day which is so terrible and
frightening. The torment is also related to Allah to
indicate its horrific magnitude. This relationship further
implies that one should entrust things to the Lord, Who
manages the conditions of His slaves, being the
dominating Sovereign.
Finally, there is subtle
connection between sleep (minor death) and
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هذا احلديث يتناول سنة فعلية وقويلة من سنن انليب

. والك السنتْي من سنن انلوم،-صىل اهلل عليه وسلمصىل اهلل عليه-  يه هيئة نوم انليب:فالسنة الفعلية

 هيئة-ريض اهلل عنه-  فقد وصف نلا حذيفة،-وسلم
 "اكن إذا أراد أن يرقد وضع يده:نوم رسول اهلل فقال

صىل اهلل- ايلمىن حتت خده" فيه ديلل ىلع نوم انليب

 ألنه إذا وضع يده، ىلع جنبه األيمن-عليه وسلم
ً ايلمىن حتت خده اكن
،نائما ىلع جنبه األيمن ال حمالة
 ولكن هذا.ويدل ىلع ذلك الروايات األخرى

 فمن قدر ىلع فعله،احلديث زاد وضع ايلد حتت اخلد
 ومن اكتىف بانلوم ىلع الشق األيمن فإنه،فعله تأسيًا
 ويدل ىلع ذلك أن بعض الروايات إنما،يكفيه
 ىلع جنبه-صىل اهلل عليه وسلم- وردت بنومه

 فلربما اكن،األيمن بدون ذكر وضع ايلد حتت اخلد
ً
 ويشري، أحيانا-صىل اهلل عليه وسلم- يفعله انليب
،إيله ذكر بعض الصحابة هل وعدم ذكر ابلعض اآلخر

ولكن مجيع الروايات اتفقت ىلع انلوم ىلع الشق
َّ
" "ثم يقول.األيمن فدل ىلع أن هذا هو السنة املتعينة
 وهو املالئم حلال من،ثم تدل ىلع الرتتيب والرتايخ
، فاكن يضطجع أوال ىلع شقه األيمن،أراد انلوم
 ثم يقول اَلكر،ويضع يده ايلمىن حتت خده األيمن

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بعد ذلك وال يشرتط أن يقول اإلنسان هذا اَلكر resurrection (as a post-death event), which is a call to
think about the logic and beauty of the Prophet's words.

مبارشة عقب االضطجاع ألن "ثم" تدل ىلع الرتايخ،

فلو تكلم اإلنسان مع زوجته ثم قال اَلكر بعد ذلك
فال بأس" .امهلل قين عذابك يوم تبعث عبادك"

احفظين من العذاب يوم ابلعث ،ولفظ "قين" يشمل
ً
الوقاية من اهلل تفضال وإحسانا ،وتوفيق العبد لفعل

ما يوجب اجلنة وانلجاة من العذاب؛ ألن العموم هو

األصل وال يصار للتخصيص إال دليلل ،واللفظ

يستوعب املعنيْي .وقوهل "عذابك" يعم لك ألوان
ً
عذاب ذلك ايلوم ،ويدخل فيه عذاب انلار دخوال
ًّ
أويلا ،وهذا ايلوم سماه اهلل -تعاىل -بيوم القارعة
والصاخة والطامة والقيامة ،مما يدل ىلع هوهل وشدته

فاكن املناسب دَعء اهلل -تعاىل -انلجاة من عذاب

هذا ايلوم ،وقوهل "عذابك" أضاف العذاب إىل اهلل -
ً
وأيضا فيه
تعاىل -يلدل ىلع هوهل وشدته وعظمته،
معىن اتلفويض إذ الرب -سبحانه -هو املترصف يف

العبيد ،ويف هذا العذاب ترصف املالك املسيطر،
واللفظ يشمل املعنيْي .وانظر إىل املناسبة اللطيفة

بْي انلوم اَلي هو أخو املوت أو املوتة الصغرى
وابلعث اَلي يعقب املوت ،فاحلديث فيه مناسبة

لطيفة دقيقة جتمع بْي اليشء وتابعه ،وهذا من

جالل ومجال ألفاظ انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
راوي احلديث :حديث حذيفة :رواه الرتمذي وأمحد .حديث حفصة :رواه أبو داود و النسايئ يف الكربى وأمحد .والزيادة يف حديث حفصة.
اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• قين  :احفظين.

فوائد احلديث:
 .1فضل هذا ادلَعء املبارك ،واستحباب املحافظة عليه اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2استحباب االضطجاع ىلع الشق األيمن.
 .3تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لربه ومواله -تعاىل ،-وفيه تنبيه لْلمة أن ال يأمنوا مكر اهلل -تعاىل-؛ فإنه ال يأمن مكر اهلل إال القوم
اخلارسون.

 .4إثبات احلَش واملعاد ،وأن انلاس راجعون إىل ربهم يلحاسبهم ىلع أعماهلم ،فمن وجد ً
خريا فليحمد اهلل -تعاىل ،-ومن وجد دون ذلك فال
يلومن إال نفسه ،وإنما يه أعمال العباد حيصيها اهلل عليهم.
 .5حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع بيان أحوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف رقوده.

 .6قوهل" :وضع يده ايلمىن حتت خده" وهو من َعدته -صىل اهلل عليه وسلم -اتليمن يف لك يشء إال ما ورد ادليلل ىلع خالفه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .7انلوم ىلع الشق األيمن أرسع إىل االنتباه لعدم استقرار القلب يف تلك احلالة ،وأهنأ للقلب ألنه يف اجلهة اليَّسى فلو نام العبد ىلع اجلهة
اليَّسى يرض بالقلب مليل األعضاء عليه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .رياض الصاحلْي للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسْي الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلْي ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لْلبلاِّن ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه .سنن أِب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1421 ،ه .صحيح أِب داود لْلبلاِّن ،
ط ،1مؤسسة غراس للنَش واتلوزيع ،الكويت1423 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لْلبلاِّن ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .كنوز رياض
الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .مشاكة املصابيح للتربيزي ، ،حتقيق:
حممد نارص ادلين األبلاِّن ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.

الرقم املوحد)6167( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whenever the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
mounted his camel while setting out on a
journey, he would say Takbeer three times
and then say: Glory be to the One who
subdued this (ride) for us and we were not
ourselves powerful enough to use it as a
ride, and to our Lord we shall, indeed,
return

 اكن إذا-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
َ
َ  َك ه،است َوى ىلع بعريه خارجا إَل سفر
 ثم،ب ثالثا
ه
 «سبحان اذلي سخر نلا هذا وما كنا هل:قال
رَْ ر
َ رم ْقرن
»...ِني وإنا إَل ربنا لـمنقلِبون
ِ
**

1644. Hadith:

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported: “Whenever the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, mounted
his camel while setting out on a journey, he would say
Takbeer three times and then say: ‘Subhaan al-ladhi
sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrineen
wa'inna ila rabbina lamunqaliboon. Allahumma inna
nas'aluka fi safrina hadha al-birra wat-taqwa wamin-al`amali ma tarda. Allahumma hawwin `alayna safrina
hadha watwi `anna bu`dah. Allahumma anta as-saahib
fis-safar, wal-khaleefah fil-ahl. Allahumma inni a`oodhu
bika min wa`thaa as-safar, wakaabat-ul-manzhar, wa
soo’-ul-munqalab fil-maali wal-ahli wal-walad (Glory be
to the One who subdued this (ride) for us and we were
not ourselves powerful enough to use it as a ride, and
to our Lord we shall, indeed, return. O Allah! We ask
You during this journey of ours for righteousness, piety,
and such deeds that are pleasing to You. O Allah! Make
easy for us this journey of ours and make the distance
short for us. O Allah! You are the Companion during the
journey and the Guardian of the family and the property
in our absence. O Allah! I seek refuge in You from the
hardships of traveling, unhappiness connected with
ghastly scenes, and the evil turns in property and
family).’ On returning, he would recite this supplication,
while adding these words: ‘Aayiboon, taa'iboon,
`aabidoon, li-rabbina haamidoon (We are those who
return; those who repent; those who worship; and those
who praise our Lord).’” In another narration: “Whenever
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, returned from Hajj or `Umrah and ascended a
height or hill, he would say Takbeer three times and
say: ‘la ilaha illallah wahdahu la shareeka lah, lah-ulmulk walah-ul-hamd wa huwa `ala kulli shay'in qadeer.
Aayiboon, taa'iboon, `aabidoon, saajidoon, lirabbina
haamidoon. Sadaqallahu wa`dah, wanasara `abdah,
wahazama-l-ahzaab wahdah (there is no deity worthy
of worship but Allah, who has no partner; to Him
belongs the sovereignty and due to Him is all praise;
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: احلديث.1644

 أن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
 اكن إذا استَ َوى ىلع بَ ِعريه-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ً
َ َّ  َك،خارجا إىل َس َفر
 «سبحان اَلي: ثم قال،رب ثالثا
َّ
ِّ ْي وإنَّا إىل
َ سخر نلا هذا وما ُك َّنا هل ُم ْقرن
ربنا
ِِ
ُ
َّ  امهلل إنَّا ن َ ْسأَلُك يف سفرنا هذا،لـمنْ َقلبُون
الرب
ِ
ِ
َ َ
ْ َّ
ْ َ
 امهلل ه ِّون علينا، ومن العمل ما ت ْرَض،واتلق َوى
ْ
ْ سفرنا هذا
 امهلل أنت الصاحب يف،واط ِو عنا ُبع َده
 امهلل إِّن أعوذ بك ِمن، واخلليفة يف األهل،السفر
َ َُْ
َْ
َْ
الـمنقلب يف
 وسوء،الـمنظر
 وكآبة،َوعثاء السفر
 وزاد فيهن. وإذا رجع قاهلن.»املال واألهل والودل

: ويف رواية.»«آيبون تائبون َعبدون لِربنا حامدون
ََ
 إذا قفل من احلج-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
َ َّ  لكما أَ ْو َىف ىلع ثَن َّية أو فَ ْدفَد َك،أو العمرة
 ثم،رب ثالثا
ٍ
ِ

 هل امللك وهل، «ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل:قال
، تائبون، آيِبون، وهو ىلع لك يشء قدير،احلمد
ْ
َ ، لربنا حامدون، ساجدون،َعبدون
،صدق اهلل َوع َده
َ
َ
َ ،ونرص َعبْ َده
 إذا: ويف لفظ.»األحزاب وحده
وهزم
َّ َق َفل من اجليوش أو
.الَّسايا أو احلج أو العمرة

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
and He is omnipotent over all things. We are those who
return; those who repent; those who worship; those
who prostrate; and those who praise our Lord. Allah has
fulfilled His promise, granted His slave victory, and
vanquished the confederates alone).’” In a different
wording: “Whenever he returned from battles, Hajj, or
`Umrah.”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them,  يف هذا احلديث أن-ريض اهلل عنهما- يبْي ابن عمر
informs us in this Hadith that whenever the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, , اكن إذا أراد أن يسافر-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
prepared to travel and mounted his ride, he would  ثم قال هذا, اهلل أكرب ثالث مرات:وركب بعريه قال
proclaim the greatness of Allah and say this
 اَلي يتضمن الكثري من املعاِّن,ادلَعء العظيم
supplication, which involves a number of sublime
meanings, one of which is declaring Allah, the Almighty,  عن احلاجة-عز وجل-  ففيه تْنيه اهلل,اجلليلة
far exalted above any need or deficiency. It also , ىلع العبد-تعاىل-  واستشعار نعمة اهلل,وانلقص
expresses a person's appreciation for the favors of
Allah. Moreover, the Hadith asserts one's complete  واإلقرار بالرجوع إىل,وفيه الرباءة من احلول والقوة
lack of might and power, and his admission that he will  اخلري والفضل-سبحانه-  ثم سؤاهل,-تعاىل- اهلل
return to Allah, the Almighty. Then, it comprises
 كما أن,واتلقوى واتلوفيق للعمل اَلي حيبه ويتقبله
invocation to Allah to bestow His favors and grace and
to endow the supplicant with piety and guide him to  كما, وتفويض األمور إيله-تعاىل- فيه اتلولك ىلع اهلل
those deeds that please Him and that He accepts. Also  وتهوين,اشتمل ىلع طلب احلفظ يف انلفس واألهل
in the Hadith, the supplicant relies on Allah, the
Almighty, and leaves all affairs to Him. Allah, the  كأن, واالستعاذة من رشوره ومضاره,مشقة السفر
Almighty, is also implored to preserve the supplicant .يرجع املسافر فريى ما يسوؤه يف أهله أو ماهل أو ودله
and his relatives and to ease the hardship of traveling
and provide refuge from its evil and harm, like returning  يف الرواية األخرى-ريض اهلل عنهما- وذكر ابن عمر
and seeing anything unpleasant in his family, property,  اكن إذا رجع من-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
or children. In the other narration, Ibn `Umar, may Allah
 (آيبون) أي حنن: وزاد قوهل,سفره قال هذا ادلَعء
be pleased with both of them, relates that whenever the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, ،معَش الرفقاء راجعون (تائبون) أي من املعايص
returned from a trip, he would say the above-mentioned (َعبدون) من العبادة (لربنا حامدون) شاكرون ىلع
supplication and make this addition: We are those who
ٍ  وأنه اكن إذا بماكن,السالمة والرجوع
return; those who repent; those who worship; and those  اهلل: قال,َعل
who praise our Lord – grateful to Him for our safe : ثم قال,-عز وجل- أكرب؛ فيتواضع أمام كربياء اهلل
return. Whenever the Prophet, may Allah’s peace and
ً
-تعاىل- إقرارا بأنه
»..«ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
blessings be upon him, stood on a high place, he would
proclaim the greatness of Allah – thus standing humble جل-  وأنه,املتفرد يف إهليته وربوبيته وأسمائه وصفاته
before His majesty and power – and say: “There is no
. انلارص ألويلائه وجنده-وعال
deity worthy of worship but Allah, Who has no partner”,
acknowledging the uniqueness and Oneness of Allah
in His divinity, lordship, and names and attributes, and
that He supports His close servants and allies and
makes them victorious.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
**
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اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• َّ
كرب  :قال :اهلل أكرب.
ْ
• ُمق ِرنِْي ُ :م ِطي ِقْي.
• الرب  :اخلري والفضل.

• هون علينا سفرنا  :خفف عنا مشقته.

واطو عنا بعده  :يهء نلا أسباب قطعه بزمن قصري.
•
ِ
• الصاحب  :املالزم بالعناية واحلفظ.

• اخلليفة  :املعتمد عليه واملفوض إيله.
• أعوذ  :أعتصم وأستجري.

• كآبة املنظر  :من لك منظر يسبب الكآبة.
َْ
• الوعثاء  :الشدة.
• املنقلب  :املرجع.
• آيبون  :راجعون.
• قفل  :رجع.

• اثلنية  :املاكن املرتفع.
• أوىف  :ارتفع.

• فدفد  :هو بفتح الفائْي بينهما دال مهملة ساكنة :الغليظ املرتفع من األرض.

فوائد احلديث:
 .1استحباب هذا ادلَعء عند ركوب املسافر.
ً
 .2حمل هذا ادلَعء هو عند الركوب ملن أراد سفرا.
ً
مرتفعا.
 .3استحباب اتلكبري إذا صعد املسافر
 .4ينبيغ ىلع العبد أن يشكر مواله ىلع ما وفقه عليه من نعم ال حيصيها إال مسديها.
 .5استحباب ذكر هذا ادلَعء عند العودة من السفر بالزيادة املذكورة يف آخره ,وفيه أن اإلياب بالسالمة غنيمة ونعمة ينبيغ أن جيدد العبد الشكر
عندها.

 .6يستحب للعبد جتديد العهد ىلع الطاعة والعبادة واتلوبة.

املصادر واملراجع:

-املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب - .نزهة املتقْي

رشح رياض الصاحلْي ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عَش1407 ،ه 1987م - .رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش،
الرياض ،الطبعة1426 :ه - .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل،
  1423ـهبهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م -لم يذكر بيانات كتاب :رياض الصاحلْي ،ويه
اكتلايل :رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م -ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي,
حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة:
الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)6003( :
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, was given a
drink, and he drank from it, and there was
a boy on his right

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أِت برشاب
فرشب منه وعن يمينه غالم

**

1645. Hadith:

: احلديث.1645

َ
- هلل
ِ  أن رسول ا:-ريض اهلل عنه- عن سهل بن سعد
ُ
َ َ
ُ
َ ِ  أ-صىل اهلل عليه وسلم
َش َب منه وعن
ف
،
بَشاب
ِت
ٍ
ِ
َ
ُ
ُ
ٌ يمينه ُغ
: ِ فقال للغالم،يساره األشياخ
 وعن،الم
ِِ
ِ
َ
ْ ُ ْ
ُ َ ََ
ُ
َ
هلل يا
ِ  ال وا: فقال الغالم،""أتأذن ِيل أن أع ِطي هؤالء؟
ُ
َ
ُ
ُ َّ َ ً
َ
 فتَله رسول. ال أوثِ ُر بن ِصييب منك أحدا،هلل
ِ رسول ا

Sahl ibn Sa`d, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, was given a drink, and he drank
from it. There was a boy on his right and old men on his
left. He said to the boy, "Do you allow me to give it to
these?" The boy said, "No, by Allah, O Messenger of
Allah. I will not prefer anyone over myself with my share
from you." So the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, put it in his hand.

.يده
ِ  يف-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith, the Prophet, may Allah’s peace and -يف احلديث استأذن انليب –صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, sought the young boy’s
permission to give the drink to the old men first. He did  وإنما فعل،الغالم يف ً إعطاء الَشاب األشياخ ًقبله
that to comfort the hearts of the old men, and to let them  وإيثار، وإعالما بودهم،ذلك تألفا لقلوب األشياخ
know that they are loved and cared for, and as a token
 وتضمن ذلك بيان، إذا لم تمنع منها سنة،كرامتهم
of respect for them, so long as the Sunnah does not
prevent doing so. The Sunnah in this situation is that  وال يدفع إىل غريه،هذه السنة ويه أن األيمن أحق
the person sitting on the right is worthier (of giving first),  وأنه ال يلزمه، وأنه ال بأس باستئذانه،إال بإذنه
and that no one other other than him should be given
ً
before him except with his permission. Also, there is  وينبيغ هل أيضا أن ال يأذن إن اكن فيه تفويت،اإلذن
nothing wrong in seeking permission from the person  وهذا الغالم هو ابن،فضيلة أخروية ومصلحة دينية
on the right, that he is not obliged to give permission,
.-ريض اهلل عنهما- عباس
and that he should not give permission if it entails that
he misses a religious virtue and a worldly benefit by
doing so. The boy in the Hadeeth was Ibn `Abbas, may
Allah be pleased with both of them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
- سهل بن سعد –ريض اهلل عنه:اتلخريج
**

 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وهو من طعن يف السن،مجع شيخ
ُ : األشياخ
ُ •
ً
. فأعطيه نصييب من الَشاب، ال أفضل أحدا ىلع نفيس: • ال أوثر
. حبِق يف الَشاب من أثر بركتك وفضلك: • بنصييب منك
َّ َ
. وضعه: • تله

:فوائد احلديث
. سنة الَشب العامة تقديم األيمن يف لك موطن.1
ً
. من استحق شيئا لم يُدفع عنه إال بإذنه.2
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 .3استحباب توقري الكبار ،وإنزال انلاس منازهلم يف الفضل والكرامة.

 .4حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ما ينفعهم.

 .5ابلدء بالضيافة بأفضل من يف املجلس ،ثم من ىلع يمينه.

 .6من يسبق إىل جمالسة اإلمام والعالم أنه ال يقام ملن هو أسن منه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .رشح صحيح
ابلخاري؛ ألِب احلسن يلع بن خلف بن بطال ،ضبط أِب تميم يارس بن إبراهيم ،مكتبة الرشد-الرياض .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين
انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار
َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بريوت.
كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5651( :
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أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا أكل

Whenever the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him,
ate food, he would lick his three fingers.

طعاما لعق أصابعه اثلالث

**

1646. Hadith:

: احلديث.1646

عن أنس بن مالك وجابر بن عبداهلل –ريض اهلل

Anas ibn Maalik and Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be
pleased with them, reported that whenever the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, ate food, he would lick his three fingers
and he said, “If any of you drops a morsel of food, he
should remove the dirt from it and eat it and not leave it
to the devil." He, may Allah's peace and blessings be
upon him, ordered that the bowl should be scraped off,
saying: "You do not know which part of your food
contains the blessing.” The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: “Indeed,
the devil is present with you in all of your affairs; he is
even present with you when you are eating. So if any
of you drops a morsel of food, he should remove the
dirt from it and eat it and not leave it to the devil. When
he finishes, he should lick his fingers, for he does not
know which part of the food contains the blessing”.

 أنه اكن-صىل اهلل عليه وسلم- عن رسول اهلل-عنهما

 «إذا: وقال: قال. لعق أصابعه اثلالث،إذا أكل طعاما
ُ
 ويلأكلها،سقطت لقمة أحدكم فليُ ِم ْط عنها األذى
ُ ْ َ َ َ ُْ
ْ َ
: قال، ت القص َعة
وال يَدع َها للشيطان» وأمر أن تسل
َ
ِّ «فإنكم ال تدرون يف
أي طعامكم الربكة» أن رسول
َّ َ
َ
ُ ُ الشيطان َحي
رض
 "إن: قال-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا
َرض ُه عند
َ كم
ُ أحد
َ
َ ُ  حىت َحي،عند لك يش ٍء من َشأنِه
ِ
ْ ُ َ
ُ
ُ
ْ
أحدكم فليأخذها
 فإذا َسقطت لقمة،طعا ِم ِه
ِ
ُْ
ْ
ْ ُْ َ
 ثم يلَأكلها وال يَ َدعها،اكن بها من أذى
ِ فلي ِمط ما
ْ َ َ
َ
 فإنه ال يَدري يف،أصابع ُه
 فإذا ف َرغ فليَل َع ْق،للشيطان
ِ
ِّ
"أي َطعامه الربكة
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic with its two versions.

. صحيح بروايتيه:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In the Hadith there is a warning against the devil, and  واتلنبيه ىلع،يف احلديث اتلحذير من الشيطان
an alerting note about his permanent accompaniment
of man in all of his affairs. Hence, one must guard  فينبيغ أن يتأهب،مالزمته لإلنسان يف ترصفاته
himself against the devil, and not be fooled by that  والطعام اَلي،وحيرتز منه وال يغرت بما يزينه هل
which he beautifies for him. There is a blessing in the
 وال يدرى أن تلك الربكة،حيرضه اإلنسان فيه بركة
food that man prepares, and he knows not whether this
blessing is in the food he has already eaten, or in that فيما أكله أو فيما بِق ىلع أصابعه أو يف ما بِق يف
left on his fingers, or in what is left in his dish, or in the  فينبيغ أن،أسفل الصحن أو يف اللقمة الساقطة
morsel that fell. So one must preserve all of that in order
to attain the blessing. "Blessing" originally refers to  وأصل الربكة،حيافظ ىلع هذا لكه تلحصل الربكة
increase, continuity of goodness and benefiting  ما: واملراد هنا،الزيادة وثبوت اخلري واالنتفاع به
therefrom. What is meant by “blessing” in this context
حيصل به اتلغذية وتسلم َعقبته من أذى ويقوى ىلع
is the achievement of nourishment, safety from harm,
and strength in obeying Allah, Exalted. A point of  و هنا فائدة ذكرها بعض األطباء أن.طاعة اهلل تعاىل
benefit that doctors mentioned in this regard is that .األنامل تفرز عند األكل شيئا ً يعْي ىلع هضم الطعام
while eating, the fingers tips release what aids in the
digestion of food.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حديث أنس رواه مسلم حديث جابر رواه مسلم:راوي احلديث
- أنس بن مالك وجابر بن عبداهلل –ريض اهلل عنهما:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. حلس أصابعه: • لعق أصابعه
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• أصابعه اثلالث  :الوسطى ثم السبابة ثم اإلبهام.
• فليمط  :فلزيل.
• األذى  :الوسخ.

• القصعة  :وَعء يؤلك فيه.

• الربكة  :الزيادة وثبوت اخلري واالنتفاع.

فوائد احلديث:
 .1استحباب لعق األصابع بعد األكل قبل غسلها.
 .2السنة يف تناول الطعام أخذه بثالث أصابع.
ً
 .3حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع املال ،وعدم ضياعه مهما اكن قليال.
ً
ً
ً
 .4استحباب أكل اللقمة الساقطة كَّسا نلفسه ،وتواضعا لربه ،واتلماسا للربكة.
 .5اإلسالم يدعو إىل انلظافة ،فإذا وقع الطعام فينبيغ إزالة األذى عنه قبل أكله.
 .6الشيطان قد يشارك العبد يف طعامه ورشابه إذا لم حيرتز منه بالوسائل الَشعية.
 .7بيان سمو الَشيعة ،وأنها رشيعة مبنية ىلع املصالح ،فما من يشء أمر اهلل ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -إال واملصلحة يف وجوده،
ً
 .8زيادة اطمئنان انلفس؛ ألن اإلنسان بَش قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم اهلل به ورسوهل ،لكن إذا ذكرت احلكمة ازداد إيمانا،
ً

وازداد يقينا
ً
 .9يف احلديث رد ىلع من كره لعق األصابع استقذارا ،لكن يكون ذلك مستقذرا لو فعله يف اثناء األكل ألنه يعيد أصابعه يف الطعام وعليها أثر
ريقه
 .10حسن تعليم الرسول عليه الصالة والسالم ،وأنه إذا ذكر احلكم ذكر احلكمة منه
ً

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .رشح صحيح مسلم؛
لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد
عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار
املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح
رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5653( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
`Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased
with him, allocated a sum of four thousand
dirhams for each of the early Muhaajireen
(immigrants to Madinah)

أن عمر بن اْلطاب اكن فرض للمهاجرين
األولني أربعة اآلف

**

1647. Hadith:

: احلديث.1647

َّ
َ
َ عمر
َ أن
 اكن-ريض اهلل عنه- اخلطاب
بن
:عن نافع
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 وف َرض الب ِنه،اآلف
فرض
ٍ للمهاجرين األولْي أربعة
َ
َ َ
املهاجرين ف ِل َم
 هو من: فقيل هل،آالف ومخسمئ ٍة
ٍ ثالثة
َ
ُ
ُ ْ ََ
َ  إنما َه:فقال
َ :يقول
ليس هو
.اج َر به أبوه
نقصتَه؟
َ كمن َه
.بنفس ِه
اج َر
ِ

Nafi` reported: “`Umar ibn al-Khattab, may Allah be
pleased with him, allocated a sum of four thousand
dirhams for each of the early Muhaajireen (immigrants
to Madinah), but for his son, he allocated three
thousand, five hundred. He was asked: ‘He (your son)
is also a Muhaajir, so why did you allocate a lesser sum
for him?’ He said: ‘It was his father who took him along
with him. He is not like one who emigrated by himself.’”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

`Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him,  وابنه من املهاجرين،4000 أعطى عمر للمهاجرين
gave each of the Muhaajireen four thousand dirhams.
His son was also from the Muhaajireen, but he only  ألنه هاجر به وهو غري حمتلم فلم،3500 لكنه أعطاه
gave him three thousand, five hundred dirhams,  فذلا أنقص من عطائه عمن،ير إحلاقه بابلالغْي
because it was his father, `Umar, who had taken him
 فإن ادلنيا لم تعرف بعد،هاجر بنفسه من املهاجرين
with him when he emigrated and he had not reached
puberty at that time. For this reason, he did not treat  وأِب بكر الصديق-انليب –صىل اهلل عليه وسلم
ً
him in the same way he treated the adult Muslims who حاكما ً زاهدا ً ورَع يف مال األمة مثله –ريض اهلل
migrated by themselves. Indeed, the world have not
known after the time of the Prophet, may Allah's peace  وهكذا جيب ىلع من توىل شيئا من أمور،-عنه
and blessings be upon him, and Abu Bakr as-Sideeq a  وال غنيا لغناه وال،املسلمْي أال حياِب قريبا لقرابته
ruler who was as ascetic and pious regarding the
 فهذا من الورع،فقريا لفقره بل يْنل لك أحد مْنتله
wealth of the Muslims as `Umar. This is the duty of any
.والعدل
person who oversees the affairs of the Muslims; he
must not show favoritism to his relatives, nor to a rich
person due to his wealth, or a poor person due to his
poverty. Instead, he should treat everyone according to
their status, as this is a form of piety and justice.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه ابلخاري:راوي احلديث
- عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه:اتلخريج
**

 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أوجب وقطع من العطاء: • فرض
ً
. هم اَلين صلوا للقبلتْي أو شهدوا بدرا: • املهاجرون األولون

:فوائد احلديث
-. شدة ورع عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه.1
ً
. فضل املهاجرين األولْي اَلين خرجوا بأنفسهم فرارا بدينهم يريدون وجه اهلل.2
ً
. من اتلفرغ لدلعوة والعلم وحنو ذلك، لإلمام أن يفرض بلعض أهل اإليمان فرضا يلعينهم ىلع احلياة.3
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .فتح ابلاري
بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بريوت .كشف املشلك من حديث الصحيحْي؛ ألِب الفرج ابن
اجلوزي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار الوطن-الرياض .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5654( :
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أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن
ً
اكن حمقا

 .1648احلديث:

I guarantee a house on the outskirts of
Paradise for the one who refrains from
arguing even if he is right...
**

1648. Hadith:

ً
عن أِب أمامة ابلاهيل -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :أنا
زعيم ببيت يف َر َبض اجلنة ملن ترك الم َر َ
اء وإن اكن
ِ
ِ
ُ ًّ
حمقا ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن اكن
ِ
ً
َ
َّ
مازحا ،وببيت يف أىلع اجلنة ملن حس َن خلقه»

درجة احلديث :حسن.

Abu Umaamah al-Baahili, may Allah be pleased with
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "I guarantee a house on
the outskirts of Paradise for the one who refrains from
arguing even if he is right, and a house in the middle of
Paradise for the one who refrains from lying even if he
is joking, and a house in the highest part of Paradise for
the one who perfects his manners".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه ضامن بليت The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ً
him, informed us that he guarantees a house in the
اكن
وإن
املجادلة
ترك
ملن
عنها
حول اجلنة خارجا
surroundings of Paradise for the one who refrains from
ً
حمقا فيه ألنه مضيعة للوقت وسبب للبغضاء ,وكذلك arguing even if he is right, because arguing is a waste
of time and causes enmity and hatred among people.
ضامن بليت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب واإلخبار
He also guarantees a house in the middle part of
ً
خبالف الواقع ولو اكن مزاحا ,وببيت يف أىلع اجلنة Paradise for the one who refrains from lying even if he
is joking and a house in the highest part of Paradise for
ملن حسن خلقه ولو بمزاولة للنفس ورياضة هلا.
the one who improves and perfects his manners by
striving to discipline himself.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :أبو أمامة ابلاهيل ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• زعيم  :الضامن.
• ربض اجلنة  :أدناها ,وربض املدينة ما حوهلا.

• املراء  :املجادلة يف القول والعمل بقصد ابلاطل.
ًّ
• حمقا  :بضم امليم وتشديد القاف ،أي ىلع حق.

فوائد احلديث:
 .1جواز الضمان تشجيعا ىلع العمل ألن قوهل صىل اهلل عليه وسلم( :زعيم) بمعىن ضامن ومتكفل.
 .2الرتغيب يف ترك املراء ألنه يفيض إىل االختالف والشقاق.
 .3اجلنة درجات ومنازل انلاس تكون يف اجلنة حبسب أعماهلم.
ً
 .4حرمة الكذب ولو اكن مزاحا إال ما استثين ،وهو قوهل صىل اهلل عليه وسلم« :ليس الكذاب اَلي يصلح بْي انلاس ،ويقول خريا وينيم خريا»
ً

قال ابن شهاب :ولم أسمع يرخص يف يشء مما يقول انلاس كذب إال يف ثالث :احلرب ،واإلصالح بْي انلاس ،وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة
زوجها .رواه مسلم

املصادر واملراجع:

سنن أبو داود ,تأيلف :أبو داود سليمان بن األشعث السجستاِّن ,حتقيق :شعيب األرنؤوط ,انلارش :دار الرسالة العاملية ,طَ 1عم  .1430حجة انليب صىل
اهلل عليه وسلم كما رواها عنه جابر ريض اهلل عنه ,تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاِّن ,انلارش :املكتب اإلساليم ,طَ 5عم  .1399رياض الصاحلْي,
تأيلف :أِب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشِق ,حتقيق :عصام موىس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ,ط .1428 4بهجة
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انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,تأيلف :حممد يلع بن حممد بن
عالن ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,طَ 4عم .1425

الرقم املوحد)5804( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I will be the chief of people on the Day of
Judgment. Do you know why is this so?

 هل تدرون مم ذاك؟،أنا سيد انلاس يوم القيامة
**

1649. Hadith:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "We were in the company of the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
at a banquet and a (cooked mutton) forearm was set
before him, as he used to like it. He ate a piece of it and
said: 'I will be the chief of people on the Day of
Judgment. Do you know why is this so? Allah will gather
all mankind in one plain where an observer will be able
to see (all of) them, and they will be able to hear the
announcer, and the sun will come near to them. People
will go through unbearable anguish and grief. They will
say: 'Do you not see the (miserable) condition you are
in and the state you have reached? Why do you not
look for someone who can intercede for you with your
Lord?' Some people will say to others: 'Go to your
father, Adam.' They will go to him and say: 'O Adam,
you are the father of mankind. Allah created you with
His own Hands, ordered the angels to prostrate before
you, and made you live in Paradise. Will you not
intercede for us with your Lord? Do you not see our
(miserable) state and condition?' Adam will reply: 'My
Lord is so angry as He has never been before and will
never be in the future. He forbade me (from eating from)
the tree, but I disobeyed (Him). Myself, myself, myself.
Go to somebody else; go to Nooh (Noah).' They will go
to Nooh and say: 'O Nooh, you are the first messenger
of Allah to the people of earth, and Allah named you a
thankful slave. Do you not see our (miserable) state and
condition? Will you not intercede for us with your Lord?'
Nooh will reply: 'Today my Lord has become so angry
as He has never been before and will never be in the
future. I had a supplication that I used against my
people. Myself, myself, myself. Go to someone else; go
to Ibrahim (Abraham).’ They will go to Ibrahim and say:
‘O Ibrahim, you are the prophet of Allah and His friend
from the inhabitants of the earth; intercede for us with
your Lord. Do you not see in what (miserable) state we
are?’ He will say to them: ‘Today my Lord has become
so angry as He has never been before and will never
be in the future. I lied three lies. Myself, myself, myself.
Go to someone else; go to Musa (Moses).' They will go
to Musa and say: 'O Musa, you are Allah's messenger.
Allah favored you with His messages and His direct
speech. Intercede for us with your Lord. Do you not see
the (miserable) state we are in?' He will say to them:
'Today my Lord has become so angry as He has never
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 كنا مع رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
َ
 ف ُرفِ َع إيله، يف دعوة-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ً َْ
ُ ِّ
ََ
 «أنا: فن َه َس منها نه َسة وقال، واكنت تعجبه،اَل َراع
 هل تدرون ِم َّم ذاك؟ جيمع،َسيِّ ُد انلاس يوم القيامة
ُ ُ ُْ
َ
رصهم
 فيب،يد واحد
ٍ اهلل األولْي واآلخرين يف ص ِع
َُْ
 فيبلغ، وتدنو منهم الشمس، ي ُ ْس ِم ُع ُه ُم ادلايع،انلاظر
َ
ُ
َ
،انلاس من الغ ِّم والك ْر ِب ما ال يُطيقون وال حيتملون
ُ  أال ترون ما أنتم فيه إىل ما بَلَ َغ:فيقول انلاس
،كم
أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض
 يا آدم أنت: فيأتونه فيقولون. أبوكم آدم:انلاس بلعض

، ونفخ فيك من روحه، خلقك اهلل بيده،أبو البَش
 أال، وأسكنك اجلنة،وأمر املالئكة فسجدوا لك

تشفع نلا إىل ربك؟ أال ترى إىل ما حنن فيه وما بلغنا؟
 إن ريب غضب ايلوم غضبًا لم يغضب قبله:فقال
 وإنه نهاِّن عن الشجرة، وال يغضب بعده مثله،مثله
ُ
، اذهبوا إىل غريي، نفيس نفيس نفيس،فعصيت
ً  فيأتون،اذهبوا إىل نوح
 أنت، يا نوح:نوحا فيقولون
ً
عبدا
 وقد سماك اهلل،أول الرسل إىل أهل األرض
ً
، أال ترى إىل ما بلغنا، أال ترى إىل ما حنن فيه،شكورا

 إن ريب غضب ايلوم:أال تشفع نلا إىل ربك؟ فيقول
، ولن يغضب بعده مثله،غضبًا لم يغضب قبله مثله
ُ
 نفيس،دعوت بها ىلع قويم
وإنه قد اكنت يل دعوة
، اذهبوا إىل إبراهيم، اذهبوا إىل غريي،نفيس نفيس

 أنت نيب اهلل، يا إبراهيم:فيأتون إبراهيم فيقولون
َ ْ
 أال ترى، اشف ْع نلا إىل ربك،وخليله من أهل األرض

 إن ريب قد غضب ايلوم:إىل ما حنن فيه؟ فيقول هلم
، ولن يغضب بعده مثله،غضبًا لم يغضب قبله مثله
َ َ
وإِّن كنت كذبت ثالث كذبَات؛ نفيس نفيس
َْ
َْ
 فيأتون، اذه ُبوا إىل موىس، اذهبُوا إىل غريي،نفيس
 فضلك اهلل، يا موىس أنت رسول اهلل:موىس فيقولون
َ ْ
، اشف ْع نلا إىل ربك،برساالته وبكالمه ىلع انلاس
 إن ريب قد غضب:أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول
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ً
 ولن يغضب بعده،غضبا لم يغضب قبله مثله
ايلوم
ُ
َ
ً  وإِّن قد قتلت،مثله
 نفيس،نفسا لم أوم ْر بقتلها

been before and will never be in the future. I killed a
person whom I had not been ordered to kill. Myself,
myself, myself. Go to someone else; go to `Isa (Jesus).'
They will come to `Isa and say: 'O `Isa, you are the
messenger of Allah and His word which He sent down
upon Maryam (Mary), and (you are) a spirit from Him;
You spoke to people in the cradle; so intercede for us
with your Lord. Do you not see in what (miserable) state
we are?’ `Isa will say: 'Today my Lord has become so
angry as He has never been before and will never be in
the future.' He will not mention any sin. He will say:
'Myself, myself, myself. Go to someone else; go to
Muhammad, may Allah’s peace and blessings be upon
him.'" Another narration reads: "They will come to me
and say: 'O Muhammad, you are the messenger of
Allah and the seal of the prophets. Allah has forgiven
all your previous and future sins. Intercede for us with
your Lord; do you not see in what (miserable) condition
we are?’ I shall then set off and come below the Throne
and prostrate before my Lord. Then Allah will inspire
me with (statements of) His praise and glorification
which He has not inspired anyone before me. Then it
will be said: 'O Muhammad, raise your head, ask and
you will be granted (your request), and intercede and
you shall be granted intercession.' I will raise my head
and say: 'O my Lord, my Ummah, O my Lord, my
Ummah, O my Lord, my Ummah.' It will be said: 'O
Muhammad, admit those of your Ummah who will not
go through reckoning from the right gate of Paradise,
and they will also share with people other doors besides
this door.' The Prophet then said: 'By Him in whose
Hands my soul is, the distance between the two
gateposts of the gates of Paradise is like the distance
between Makkah and Hajar, or between Makkah and
Busra"’.

. اذهبوا إىل غريي؛ اذهبوا إىل عيَس،نفيس نفيس

 أنت رسول اهلل، يا عيَس:فيأتون عيَس فيقولون
َ  َو َلكَّ ْم،ولكمته ألقاها إىل مريم وروح منه
ت انلاس يف
ْ َ ْ
 أال ترى إىل ما حنن فيه؟، اشفع نلا إىل ربك،املهد
 إن ريب قد غضب ايلوم غضبًا لم:فيقول عيَس

 ولم يذكر، ولن يغضب بعده مثله،يغضب قبله مثله
 اذهبوا، اذهبوا إىل غريي، نفيس نفيس نفيس،ذنبًا

: ويف رواية.»-صىل اهلل عليه وسلم- إىل حممد
 يا حممد أنت رسول اهلل وخاتم:«فيأتوين فيقولون

 وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما،األنبياء
َ ْ
 أال ترى إىل ما حنن فيه؟، اشف ْع نلا إىل ربك،تأخر
ْ
ً
 ثم يفتح،ساجدا لريب
فأن َط ِل ُق فآِت حتت العرش فأقع
ُ يلع من َحمَامده
َّ اهلل
وح ْس ِن اثلناء عليه شيئًا لم يفتحه
ِ ِ
ْ
 َسل، يا حممد ارفع رأسك: ثم يقال،ىلع أحد قبيل
َّ َ ُ َ ْ ْ ْ ُ
، أميت يا رب: فأقول، فأرفع رأيس، اشف ْع تشف ْع،تع َطه
ْ
 يا حممد أدخل من: فيقال. أميت يا رب،أميت يا رب
أمتك من ال حساب عليهم من ابلاب األيمن من
 وهم رشاكء انلاس فيما سوى ذلك من،أبواب اجلنة

 إن ما بْي، «واَلي نفيس بيده: ثم قال.»األبواب
َْ َ ْ ْ
َ
َ وه
،جر
ْي من مصاريع اجلنة كما بْي مكة
ِ ال ِمرصاع
ُ أو كما بْي مكة
َ ْ وب
.»رصى

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that they were with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, invited for a meal. The Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, was
served a mutton's forearm as he liked to eat that part
because its meat is of the best quality, soft, easily
digestible, and healthy. After the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, had taken a bite from
it, he mentioned this long amazing Hadith. He said that
he would be the chief of the children of Adam on the
Day of Judgement. Indeed, it is indubitable that Prophet
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 أنهم اكنوا مع انليب-ريض اهلل عنه- أخرب أبو هريرة

 يف دعوة طعام فقدمت إيله-صىل اهلل عليه وسلماَلراع فقضم منها قضمة بأسنانه واكنت تعجبه ذراع

الشاة؛ ألن حلمها أطيب ما يف اجلسم من حلم لْي

صىل اهلل-  واكنت تعجب انليب،ورسيع اهلضم ومفيد

 فنهس منها نهسة ثم حدثهم هذا-عليه وسلم
 أنا سيد ودل آدم يوم: فقال،احلديث العجيب الطويل

 سيد ودل-صىل اهلل عليه وسلم-  وال شك أنه،القيامة
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Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon
him, is the the master of the children of Adam and the
best and most honorable human being in the sight of
Allah, the Almighty. Then the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, asked the
Companions if they knew the reason behind this? They
replied in the negative. Thereupon, the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, clarified why
he is more honorable than and superior to any other
human being. He stated that all people will be
resurrected on the Day of Judgement in a wide flat
plain, as stated by Allah, the Exalted, Who said: {Say,
[O Muhammad], "Indeed, the former and the later
peoples are to be gathered together for the
appointment of a known Day.} [Surat-ul-Waaqi`ah: 49].
People will be gathered in one place. On that day, the
earth will be flat and not spherical like it is today. As the
earth is now spherical, if you look ahead, you will be
able to see only what is facing you on the earth’s
surface. Yet, on the Day of Judgement, the earth will be
flat like a stretched carpet with no mountains, valleys,
rivers, or seas. Due to the flat nature of earth at that
time, all those on earth will be able to hear and see one
another as the earth will no longer be spherical, and no
parts of it will be hidden as everyone will be in one plain.
On that day, the sun will come so close to people that
it will be just a mile away. People will face unbearable
anguish and grief. They will be so hard-pressed that
they will start looking for someone to intercede with
Allah, the Exalted, on their behalf to relieve them of this
horrible situation. Allah, the Exalted, will inspire them
to go to the father of mankind, Adam. They will go to
him, and talk of his virtues so that he may intercede on
their behalf before Allah, the Exalted. They will remind
him of his virtues such as the fact that he is the father
of every human being, male and female, from the
beginning of humanity until the Day of Judgement.
Also, Allah created him with His Hands, as stated by
Allah, the Almighty, when he rebuked Iblees (Satan):
{O Iblees, what prevented you from prostrating to that
which I created with My Hands?} [Surat Saad: 75]. In
addition, Allah made the angels prostrate to him. Allah,
the Exalted, said: {And [mention] when We said to the
angels: Prostrate before Adam'; so they prostrated.}
[Surat-ul-Baqarah: 34]. Furthermore, Allah taught him
the names of everything. Allah, the Exalted, said: {And
He taught Adam the names- all of them.} [Surat-ulBaqarah: 31]. Additionally, Allah breathed of His spirit
into Adam. Allah, the Exalted, said: {So when I have
proportioned him and breathed into him of My [created]
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 ثم.-تبارك وتعاىل- آدم وأرشف بين اإلنسان عند اهلل
 فساق. ال يا رسول اهلل: أتدرون مم ذاك؟ قالوا:قال هلم

 ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- هلم بيان رشفه وفضله

مجيع بين آدم؛ فذكر أن انلاس حيَشون يوم القيامة

عز-  كما قال،يف أرض واسعة مستوية أوهلم وآخرهم

 (قل إن األولْي واآلخرين ملجموعون إىل:-وجل
 واألرض،ميقات يوم معلوم) جيمعون يف أرض واحدة

 إذا مددت،يومئذ ممدودة ليست كهيئتها ايلوم كروية
 أما،برصك ال ترى إال ما يواجهك من ظهرها فقط

يوم القيامة فإن األرض تمد مد اجلدل وليس فيها
ًّ
ً
.واحدا
جبال وال أودية وال أنهار وال حبار تمد مدا
 يعين لو،واَلين فيها يسمعهم ادلايع وينفذهم ابلرص

 وابلرص يراهم؛،تكلم اإلنسان يسمعهم آخر واحد
،ألنه ليس بها تكور حىت يغيب بعض عن بعض

 يف ذلك ايلوم تدنو.ولكن لكهم يف صعيد واحد
 ويلحقهم من،الشمس من اخلالئق ىلع قدر ميل

الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون؛ فتضيق بهم

األرض ويطلبون الشفاعة لعل أحدا يشفع فيهم عند

 ينقذهم من هذا املوقف العظيم،-جل وعال- اهلل
 أن يأتوا إىل آدم-عز وجل-  فيلهمهم اهلل.ىلع األقل
 لعله يشفع هلم،أِب البَش؛ فيأتون إيله ويبينون فضله

 أنت آدم أبو البَش: يقولون هل-عز وجل- عند اهلل
،لك البَش من بين آدم اَلكور واإلناث إىل يوم القيامة
ً
:منكرا ىلع إبليس
-تعاىل- خلقك اهلل بيده كما قال
 وأسجد لك،}{ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي

 (وإذ قلنا للمالئكة:-تعاىل-  قال اهلل،مالئكته
 قال،اسجدوا آلدم فسجدوا} وعلمك أسماء لك يشء

 {وعلم آدم األسماء لكها} ونفخ فيك من:-تعاىل- اهلل
 {فإذا سويته ونفخت فيه من:-تعاىل-  قال اهلل،روحه
، لك هذا يعلمه اخللق.}رويح فقعوا هل ساجدين

 من-تعاىل- والسيما أمة حممد اَلين أعطاهم اهلل
ً العلوم ما لم يُعط
 إن: فيعتذر ويقول،أحدا من األمم
ِ
ً
 ولن،ريب غضب ايلوم غضبا لم يغضب قبله مثله
 ويه أن اهلل،يغضب بعده مثله قط ثم يذكر خطيئته

 قال، نهاه أن يأكل من شجرة فأكل-سبحانه وتعاىل-
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soul, then fall down to him in prostration}’ [Surat Saad:
72]. All of this is known to people, particularly the
Ummah (nation) of Prophet Muhammad to whom Allah,
the Exalted, has given knowledge which He did not give
to any other nation. Adam will apologize by saying that
Allah is angry on that day more than any other day
before or afterwards. Then he will mention his sin,
which is eating from the forbidden tree even though
Allah, the Exalted, forbade him from eating therefrom.
Allah, the Exalted, said: {But do not come near this tree,
lest you be among the wrongdoers} [Surat-ul-A`raaf:
19]. Thus, Adam's punishment for that sin was removal
from Paradise to the earth, for a wise reason planned
by Allah, the Almighty. Adam will remember his sin, and
say: "Myself, myself, myself", meaning: his hope lies in
saving himself; thus he would repeat this three times.
He will advise them to go to Nooh (Noah). Nooh is the
second father of mankind because Allah, the Exalted,
drowned all the inhabitants of the earth who disbelieved
in Nooh's message. Allah, the Exalted, said: {But none
had believed with him, except a few.} [Surat Hud: 40].
No lineage except that of Nooh continued to exist.
Thus, Adam will tell them to go to Prophet Nooh and
they will go to him because they will be in a difficult and
miserable situation. They will go to Nooh and count
Allah’s favors upon him, such as the fact that he was
the first messenger to humanity and that Allah called
him ‘a grateful servant’. However, he will say the same
as Adam previously said: that Allah is angry on that day
more than any time before or afterwards. Then he will
remember his supplication which he made against his
people when he said: {My Lord, do not leave upon the
earth from among the disbelievers an inhabitant} [Surat
Nooh: 26]. Another narration states that Nooh will
remember his supplication which he made for his son
when he said: {My Lord, indeed my son is of my family;
and indeed, Your promise is true; and You are the most
just of judges.} Allah replied: {O Nooh, indeed he is not
of your family; indeed, he is [one whose] work was other
than righteous, so ask Me not for that about which you
have no knowledge. Indeed, I advise you, lest you be
among the ignorant} [Surat Hud: 45-46]. So, Nooh,
peace be upon him, will remember his sin, and that the
intercession of an intercessor can be accepted only if
there is no alienation between him and the One from
whom intercession is sought. As sinning causes
alienation between a servant and his Lord, the shyness
of sinning would prevent a servant from requesting
intercession. So, upon remembering his sin, Prophet
Nooh will say: "Myself, myself, myself." He would then
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 {وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من:-تعاىل- اهلل
 فعوقب بأن أخرج من اجلنة إىل األرض،}الظاملْي

، فيذكر معصيته-عز وجل- حلكمة يريدها اهلل
 يعين عَس أن أنقذ. نفيس نفيس نفيس:ويقول
 اذهبوا إىل،نفيس ويؤكد ذلك ويكرره ثالث مرات

 ونوح هو األب اثلاِّن للبَشية؛،غريي اذهبوا إىل نوح
ً ألن اهلل أغرق مجيع أهل األرض اَلين كذبوا
نوحا

، ولم يستمر عقب غريه،}{وما آمن معه إال قليل

 اذهبوا إىل نوح فيأتون إىل نوح؛ ألنهم يف:فيقولون

 وأنه أول،شدة وضيق فيأتونه ويذكرون نعم اهلل عليه
ً  وأن اهلل سماه،رسول أرسله اهلل إىل أهل األرض
عبدا

-عز وجل-  ولكنه يقول كما قال آدم بأن اهلل،شكو ًرا
 ولن يغضب،غضب ايلوم غضبًا لم يغضب مثله قط

 {رب ال:مثله ثم ذكر دعوته اليت دَع بها ىلع قومه
ً
ديارا} ويف رواية أنه
تذر ىلع األرض من الاكفرين
يذكر دعوته اليت دَع بها البنه {فقال رب إن ابين من
أهيل وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمْي قال يا
نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صالح فال

تسألن ما ليس لك به علم إِّن أعظك أن تكون من
 يذكر ذنبه والشافع ال يشفع إال إذا اكن،}اجلاهلْي

،ليس بينه وبْي املشفوع عنده ما يوجب الوحشة
واملعصية بْي العبد وربه توجب الوحشة بينهما

 فيذكر معصيته فيقول نفيس نفيس،وخجله منه
،-صىل اهلل عليه وسلم-  وحييلهم إىل إبراهيم،نفيس

. أنت خليل اهلل يف األرض:فيأِت انلاس إيله ويقولون
 ويطلبون منه أن يشفع هلم عند،ويذكرون من صفاته

: ويقول، فيعتذر ويقول إنه كذب ثالث كذبات،ربه
. إِّن سقيم: والكذبات يه قوهل.نفيس نفيس نفيس

وهو ليس بسقيم لكنه قال متحديا لقومه اَلين

 {بل فعله كبريهم: واثلانية قوهل.يعبدون الكواكب
 وهو ما فعل وإنما اَلي فعله هو،هذا} أي األصنام

 لكن ذكر ذلك ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- إبراهيم
.سبيل اتلحدي هلؤالء اَلين يعبدون األوثان
 هذه أخيت يعين زوجته:واثلاثلة قوهل للملك الاكفر

 هذه كذبات يف. ويه ليست كذلك،ليسلم من رشه
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direct people to Prophet Ibrahim (Abraham), may
Allah’s peace and blessings be upon him. People will
go to Ibrahim, and say that he is Allah’s friend on earth.
They would mention his virtues and request him to
intercede with Allah on their behalf. He would apologize
and say that he lied three times, saying: "Myself,
myself, myself." The lies of Prophet Ibrahim referred to
here are: 1. When he said to his people: "I am sick,"
even though he was not sick. However, he said this
when he was planning to challenge his people who
used to worship idols. 2. When he replied to the
question if it was him who destroyed the idols: {No, it
was this biggest one of them who did it.} [Surat-ulAnbiyaa: 63] This means that he said it was the biggest
of the idols who destroyed all other idols even though it
was Prophet Ibrahim, may Allah’s peace and blessings
be upon him, who did so. However, Ibrahim said that to
challenge the idol worshipers. 3. When he said to the
disbeliever king: ‘This is my sister,’ in reference to his
wife, so that he could save himself from the king’s evil.
However, his wife was not his sister. These look like
lies; yet in reality and according to the interpretation of
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, these were not lies. However, because of
Ibrahim’s bountiful piety and shyness from Allah, the
Exalted, he will apologize because of these incidents.
He will say: "Myself, myself, myself. Go to someone
else; go to Musa (Moses)." People will go to Musa and
mention his virtues, such as the fact that Allah, the
Exalted, spoke to Him directly and chose him from
among the people of the earth to carry His message
and revelation. Musa will remember his sin when he
killed a person whom he had not been permitted to kill.
That was a Copt who had a dispute with a man from the
children of Israel, and Musa, peace be upon him,
intervened as he was from the children of Israel while
the Copt was from the people of Pharaoh. Allah, the
Exalted, said: {And the one from his faction called for
help to him against the one from his enemy, so Moses
struck him and [unintentionally] killed him’ [Surat-ulQasas: 15]. As Musa, peace be upon him, killed the
Copt without being commanded to do so, he would see
that as an obstacle to his intercession for people.
Therefore, he would say: "Myself, myself, myself. Go to
someone else; go to `Isa (Jesus)." People will go to
`Isa, peace be upon him, and mention Allah's favor
upon him, such as the fact that Allah breathed of His
spirit into him, and that he is Allah’s word which He cast
to Maryam (Mary). `Isa, peace be upon him, will not
mention a sin. However, he will direct people to
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صىل- ظاهر األمر؛ لكنها يف احلقيقة وبمناسبة تأويله

 لم تكن كذبات؛ لكنه لشدة ورعه-اهلل عليه وسلم
: ويقول، اعتذر بهذا-تبارك وتعاىل- وحيائه من اهلل
نفيس نفيس نفيس اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل

-  وأن اهلل، فيأتون إىل موىس ويذكرون صفاته،موىس
ً
تكليما واصطفاه ىلع أهل األرض
 لكمه-تعاىل
ً  فيذكر ذنبًا ويعتذر بأنه قتل،برساالته والكمه
نفسا

 وهو القبطي اَلي اكن يف،قبل أن يؤذن هل يف قتلها

 وموىس من بين،خصام مع رجل من بين إرسائيل

 والقبطي من أهل-صىل اهلل عليه وسلم- إرسائيل
فرعون {فاستغاثه اَلي من شيعته ىلع اَلي من

،عدوه فوكزه موىس فقىض عليه} دون أن يؤمر بقتله

 أن هذا مما حيول بينه-صىل اهلل عليه وسلم- فرأى
وبْي الشفاعة للخلق حيث قتل نفسا لم يؤمر

 نفيس نفيس نفيس اذهبوا إىل غريي: وقال،بقتلها

 فيأتون إىل عيَس ويذكرون من.اذهبوا إىل عيَس

منة اهلل عليه أنه نفخ فيه من روحه وأنه لكمته ألقاها
 فال يذكر ذنبًا،إىل مريم وروح منه؛ ألنه خلق بال أب
 وهذا،-صىل اهلل عليه وسلم- ولكنه حييلهم إىل حممد

-صىل اهلل عليه وسلم- رشف عظيم لرسول اهلل

حيث اكن أربعة من األنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوه

صىل-  ولكن يرى أن حممدا،وواحد ال يعتذر بيشء

-  فيأتون إىل رسول اهلل. أوىل منه-اهلل عليه وسلم

 ويسجد حتت، فيقبل ذلك-صىل اهلل عليه وسلم
العرش ويفتح اهلل عليه من املحامد واثلناء ىلع اهلل
 ارفع رأسك: ثم يقال هل،ما لم يفتحه ىلع أحد غريه

صىل اهلل-  فيشفع.وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع

 فيتقبل اهلل. يا رب أميت أميت: ويقول-عليه وسلم
 ويقال هل أدخل أمتك من ابلاب األيمن من،شفاعته
 وهذه.اجلنة وهم رشاكء مع انلاس يف بقية األبواب

صىل اهلل عليه- فيها داللة ظاهرة ىلع أن انليب

. والرسل هم أفضل اخللق، أرشف الرسل-وسلم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Muhammad, may Allah’s peace and blessings be upon
him. This is a great honor to Prophet Muhammad, may
Allah’s peace and blessings be upon him, because four
prophets will excuse themselves by mentioning what
they did wrong, and one prophet will not excuse himself
by saying anything; yet he will see that Muhammad,
may Allah’s peace and blessings be upon him,
deserves the honor of intercession more than him.
People will go to Muhammad, may Allah’s peace and
blessings be upon him, and he will accept their request
for intercession. He will prostrate underneath the
Throne of Allah, and Allah will inspire him with words of
praise and glorification which He has not inspired
anyone before him. Then it will be said: Raise your
head; ask and it will be granted; intercede and
intercession will be accepted. The Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, will intercede, and
ask Allah to relieve the burden from his Ummah. His
intercession will be accepted, and he will be told that
those who are not going through reckoning among his
Ummah would exclusively enter Paradise through its
right gate, and they can also share the rest of the gates
with others. This is a clear indication that Prophet
Muhammad, may Allah’s peace and blessings be upon
him, is the noblest prophet, and that prophets in geneal
are the best of creation.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبوهريرة:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. األرض الواسعة املستوية: • صعيد
 وأما. ] (63)  {بل فعله كبريهم هذا} [األنبياء: وقوهل، ] (89)  {إِّن سقيم} [الصافات: ويه قوهل،-تعاىل-  أما اثنان منها فيف اهلل: • ثالث كذبات
. لكن ملا اكنت بصورة الكذب سماها كذبًا، وليست بكذب حقيقة، يعين يف اإلسالم، أخيت:اثلاثلة فيه قوهل لسارة
َ
ْ َّ
. قضم اليشء بمقدم األسنان:انلهس
: • ن َهس
. جانيب ابلاب: • ال ِمرصاعْي
َ • َه
. ويه األحساء، يه قاعدة ابلحرين: جر
ْ
. بينها وبْي مكة شهر، مدينة معروفة: • بُرصى
ْ َ
. دعوة إىل طعام: • دعوة
. أي سجود شكر ال عبادة: • فسجدوا لك

. الصغر: • املهد
َ •
. رسير امللك وهو خملوق عظيم ال يعلم عظمته إال اهلل: الع ْر ِش
. يتوسط لكم جبلب نفع أو دفع ْض: • يشفع لكم

 وإنما خص يوم، سيدهم يف ادلنيا واآلخرة-صىل اهلل عليه وسلم-  وانليب، السيد اَلي يفوق قومه واَلي يفزع إيله يف الشدائد: • سيد ودل آدم
-.صىل اهلل عليه وسلم- يومئذ حتت لوائه
القيامة الرتفاع السؤدد فيه وتسليم مجيعهم هل ولكون آدم ومجيع أوالده
ٍ
. نفيس يه اليت تستحق أن يشفع هلا: أي: • نفيس نفيس
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فوائد احلديث:
 .1تفضيل نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع مجيع املخلوقْي.
 .2تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتلبيته لدلعوة ،واألكل مع َعمة أصحابه.
 .3أحب الطعام إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اَلراع نلضجها ،ورسعة استمرائها ،وزيادة َلتها.
 .4احلكمة يف أن اهلل -تعاىل -أهلمهم سؤال آدم ،ومن بعده يف االبتداء ،ولم يلهموا سؤال نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم -إلظهار فضيلته ،فهو
انلهاية يف ارتفاع املْنلة ،وكمال القرب.

 .5عدم ابلحث فيما لم يذكر وأبهم يف انلصوص مثل الشجرة اليت أكل منها آدم -عليه السالم-.

 .6احلذر من الشيطان حيث أغوى آدم وحواء -عليهما السالم-.

 .7يَشع ملن أراد من عبد حاجة أن يقدم ين يديه وصف املسئول بأحسن صفاته؛ يلكون أدىع لإلجابة.

 .8جيوز ملن سئل عن أمر اليقدر عليه أن يعتذر بما يقبل منه ،ويستحب أن يرشد ملن يظن أنه أقدر ىلع ذلك.

 .9بيان هول املوقف واشتداد املحَش ىلع العباد يوم القيامة.
 .10إثبات صفة الغضب هلل -عز وجل-.

 .11تواضع األنبياء حيث تذكروا ما مىض منهم؛ ليشعروا بأنهم دون هذا املوقف.
 .12بيان أفضلية أويل العزم من الرسل -عليهم السالم-.
 .13أن ً
نوحا -عليه السالم -أول الرسل إىل انلاس.

 .14إثبات الوسيلة واملقام املحمود لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
 .15حمامد اهلل -تعاىل -التنتيه؛ وَللك يفتح اهلل ىلع رسوهل يف هذا املقام من حسن اثلناء عليه شيئا لم يفتحه ألحد قبله.

 .16بيان أن أمة حممد خري األمم ،فلهم خصائص يف دخول اجلنة حيث يدخلون من باب خاص بهم ،ويشاركون انلاس يف بقية األبواب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي لسليم اهلاليل ،الطبعة
األوىل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلْي للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار
العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رياض الصاحلْي للنووي،الطبعة األوىل ،حتقيق :ماهر ياسْي الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رشح رياض
الصاحلْي للشيخ ابن عثيمْي ،دار الوطن للنَش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
  1397ـهالطبعة الرابعة عَش  1407ه .رياض الصاحلْي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط،4
1428ه .كنوز رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض
الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)8345( :

60

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
He passed by some boys, so he greeted
them with the greeting of peace (Assalaamu
alaykum) and said that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him,
used to do so.

أنه مر ىلع صبيان فسلم عليهم قال اكن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -يفعله

 .1650احلديث:

**

1650. Hadith:

ْ َ َ َّ
َّ ُ َ َّ
ان ،ف َسل َم
عن ٍ
أنس -ريض اهلل عنه :-أنه مر ىلع ِصبي ِ
َ
َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عليهم ،وقال :اكن
ُُ
يَفعله.
درجة احلديث :صحيح.

Anas, may Allah be pleased with him, passed by some
boys, so he greeted them with the greeting of peace
(Assalaamu alaykum) and said that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, used to do
so.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث انلدب إىل اتلواضع وبذل السالم للناس This Hadith encourages Muslim to be humble and to
spread the greetings of peace (Assalaamu alaykum) to
لكهم ،وبيان تواضعه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومنه everyone. It also shows the Prophet's humbleness, as
أنه اكن يسلم ىلع الصبيان إذا مر عليهم ،واقتدى به he used to greet young children when passing by them,
and his Companions, may Allah be pleased with them,
أصحابه -ريض اهلل عنهم -فعن أنس -ريض اهلل
followed him in doing this. Anas, may Allah be pleased
عنه -أنه اكن يمر بالصبيان فيسلم عليهم ،يمر بهم with him, used to pass by children and greet them. He
يف السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول :إن انليب would pass by them in the market while they were -
playing and greet them with the greeting of peace, and
صىل اهلل عليه وسلم -اكن يفعله ،أي يسلم ىلع he said that the Prophet, may Allah's peace and
الصبيان إذا مر عليهم ،وهذا من اتلواضع وحسن blessings be upon him, used to do the same thing,
meaning: greet the children when passing by them.
اخللق ومن الرتبية وحسن اتلعليم واإلرشاد
This reflects the humbleness and exemplary manners
واتلوجيه ،ألن الصبيان إذا سلم اإلنسان عليهمof the Prophet and is a manifestation of his approach in ،
فإنهم يعتادون ذلك ويكون ذلك اكلغريزة يف teaching and guiding the children. If adults greet
children, they become accustomed to it and eventually
نفوسهم.
it becomes their instinctive habit.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

فوائد احلديث:
 .1استحباب السالم ىلع الصغار ،وتدريبهم ىلع آداب الَشيعة.
 .2اجتناب الكرب ،واتلواضع ولْي اجلانب.
 .3حرص الصحابة ىلع متابعة الرسول –صىل اهلل عليه وسلم-.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .رشح صحيح مسلم؛
لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد
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فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5659( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

أهديت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم محارا

I gave the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, a zebra as
a gift.

وحشيا

**

1651. Hadith:

: احلديث.1651

َ َ َّ َ
ُ
أهديت
: قال،-ريض اهلل عنه- امة
عن الصعب بن جث
َ
، محارا وحشيا-  صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َّ َ
َّ َ َ فَ َر َّد ُه
 «إنا لم ن ُرد ُه: قال، فلما رأى ما يف وجيه،يلع
َّ
.»عليك إال ألنا ُح ُر ٌم

As-Sa`b ibn Jaththaamah, may Allah be pleased with
him, reported: "I gave the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, a zebra as a
gift, but he returned it to me. When he saw my face
(looking sad), he said: 'We only refused it because we
are in Ihram (the ritual state for Hajj or `Umrah)"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

One of the aspects of the excellent moral character of  أنه اكن ال-صىل اهلل عليه وسلم- من حسن خلقه
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, was that he never flattered people at the expense  وال يفوته أن يطيب،يداهن انلاس يف دين اهلل
of Allah's religion, yet he never failed to soothe their  مر به-ريض اهلل عنه-  فالصعب بن جثامة،قلوبهم
hearts as well. While the Prophet, may Allah's peace
صىل اهلل عليه-  وانليب،-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
and blessings be upon him, was in Ihram (the ritual
ً
state for Hajj or `Umrah), he happened to pass As-Sa`b ، حمرم واكن الصعب بن جثامة عداء راميا-وسلم
ً  صاد هل-صىل اهلل عليه وسلم- فلما مر به انليب
ibn Jaththaamah, may Allah be pleased with him, who محارا
was a skillful archer and runner. When the Prophet,
ًّ
may Allah's peace and blessings be upon him, passed صىل اهلل عليه-  وجاء به إيله فرده انليب،وحشيا
him, he hunted down a zebra for him and offered it to صىل-  كيف يرد انليب، فثقل ذلك ىلع الصعب-وسلم
him. The Prophet, may Allah's peace and blessings be
 فتغري وجهه فلما رأى ما يف، هديته؟-اهلل عليه وسلم
upon him, refused it. This hurt As-Sa`b a lot; how could
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  وأخربه أنه لم يرده عليه إال ألنه،وجهه طيب قلبه
him, refuse his gift? And his face changed (due to the  واملحرم ال يأكل من الصيد اَلي صيد من،حمرم
ِ
hurt). When the Prophet, may Allah's peace and
.أجله
blessings be upon him, noticed this, he soothed his
heart, telling him that he had only refused it because he
was in a state of Ihram, and in such a state one cannot
eat any game that has been hunted for him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
- الصعب بن جثامة –ريض اهلل عنه:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. حمرمون باحلج أو العمرة: • ُح ُرم
 غري ُم َر َّوض. هو احليوان الربي: • وحشيا

:فوائد احلديث
. واألكل منها، استحباب قبول اهلدية.1
َّ  حيث- حسن ُخلُق انليب –صىل اهلل عليه وسلم.2
.طيب نفس املهدي ببيان العلة وسبب االمتناع
. جواز رد اهلدية لعلة.3
. فلما رأى ما يف وجيه: لقول الصعب، جواز احلكم بالقرائن عند فقد ادلالئل.4
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
بهجة رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛
للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
O Messenger of Allah, who is the best
?among people

أي انلاس أفضل يا رسول اهلل

 .1652احلديث:

**

1652. Hadith:

ً
عن أِب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفوَع :قال
ٌ
ٌ
مؤمن
انلاس أفضل يا رسول اهلل؟ قال« :
رجل :أي
ِ
ٌ
وماهل يف سبيل اهلل» قال :ثم َمن؟ قال:
جماهد
بنفسه ِ
ِ
ٌ
ٌ
ِّ
الش َعاب ُ
يعبد َّ
ربه» .ويف
«ثم رجل معزتل يف ِشعب من
ُ
َ
َ
رواية« :يتِق َ
انلاس ِمن رشه».
اهلل ،ويدع
ِ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Sa'eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that a man said, “Messenger of Allah, who is
the best among people?” He said, “A believer who
strives in the cause of Allah with his life and wealth.” He
said, “Then who?” He said, “A man who retires to a
narrow valley to worship his Lord.” In another version:
“A man who is conscious of Allah and safeguards
people against his evil”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سئل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أي الرجال خري؟The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon ،
him, was asked who the best of men is. He stated that
فبْي أنه الرجل اَلي جياهد يف سبيل اهلل بماهل it is the man who strives in the cause of Allah with his
ونفسه ،قيل :ثم أي؟ ،قال :ورجل مؤمن يف شعب من wealth and his life. When asked about the next best
man, the Prophet said: "It is the man who isolates
الشعاب يعبد اهلل ويدع انلاس من رشه .يعين أنه
himself in a valley to worship Allah and let people be
قائم بعبادة اهلل اكف عن انلاس وال يريد أن ينال safe from his evil." This means that the man is busy
worshiping Allah, keeping away from people, and
انلاس منه رش.
preventing his evil from coming to them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري ومسلم واللفظ هل.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

ْ
• ِشعب  :الطريق يف اجلبل ،وما انفرج بْي اجلبلْي.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السؤال عما حيتاج إيله اإلنسان من أمور ادلين.
 .2خمالطة انلاس عند فسادهم مدَعة الرتكاب اآلثام.
 .3بيان فضل اجلهاد يف سبيل اهلل بانلفس واملال.
 .4فضل العزلة عند خوف الفتنة.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رشح صحيح مسلم؛
لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد
فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش،
1407ه..
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

أيما امرأة ماتت ،وزوجها عنها راض دخلت

 .1653احلديث:

Any woman who dies while her husband is
pleased with her will enter Paradise.

اجلنة

**

1653. Hadith:

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
َ ُّ
reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
صىل اهلل عليه وسلم« :-أي َما امرأ ٍة ماتت ،وزوجهاpeace and blessings be upon him, said: “Any woman
راض دخلت اجلنة».
who dies while her husband is pleased with her will
عنها ٍ
enter Paradise”.

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

راض عنها لقيامها Any married woman who dies while her husband is
املرأة املزتوجة إذا ماتت وزوجها ٍ
pleased with her – for her fulfillment of his rights, or his
حبقوقه أو ملساحمته هلا فيما فرطت فيه اكن ذلك سببا forgiving her for her shortcomings – then this will be a
دلخول اجلنة ،واحلديث ضعيف ولكن يف معناه reason to admit her into Paradise. The Hadith is
classified as Da‘eef/Weak, but its meaning is
حديث" :إذا صلت املرأة مخسها وحصنت فرجها
corroborated by the following Sahih/Authentic Hadith
وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت" narrated by Ibn Hibbaan: "If the woman prayed her five
(obligatory prayers), shielded her private parts (from
رواه ابن حبان وهو صحيح.
committing sin), and obeyed her husband, then she
would enter from any of the gates of Paradise she
chooses".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :أم سلمة ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• ماتت وزوجها عنها راض  :أي أنها عند موتها اكن زوجها راضيًا عنها

فوائد احلديث:
 .1إذا ماتت املرأة املسلمة ويه تؤمن باهلل وحده ال رشيك هل واكنت مؤدية حق زوجها دخلت اجلنة.
 .2بيان عظم حق الزوج ىلع زوجته.
 .3احلث ىلع سيع املرأة فيما يريض زوجها وجتنب ما يسخطه تلفوز باجلنة.
املصادر واملراجع:
-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د.

مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه- .
رش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري -حممد بن إسماعيل الصنعاِّن،املحقق :دَّ .
نوير َ ْ
َّ
اتل ُ
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل1432 ،
ِ
ِ ِ
 ـه 2011 -م- .سنن الرتمذي  -حممد بن عيَس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م- .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيَس ابلاِب احلليب- .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف
األمة/حممد نارص ادلين،األبلاِّن -دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية/الطبعة :األوىل  1412 ،ـه1992 /
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ْ ْ َ ْ ر ِّ َ ْ ر
ِّ َ  م ِْن،ِيك
َش
 مِن ُك َش ٍء يؤذ،ِمْسِب اهلل أرقِيك
َْ ر
َ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ر
ُك نف ٍس أو ع
ِسم اهلل
ِ ِ  ب، اهلل يش ِفيك،ني حا ِسد
ِ ر
أرقِيك

In the Name of Allah I recite over you, (to
cleanse you) from everything that troubles
you, from the evil of every soul or envious
eye, Allah will cure you, in the Name of
Allah I recite over you.
**

1654. Hadith:

: احلديث.1654

َ
َ
 أن ِجربيل: ريض اهلل عنه- عن أِب سعيد اخلدري
َ ََ
َ
َُ
َّ أَت
َّ انل
، يَا حم َّم ُد: فقال-  صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِّ ُ
َ َ
َ ْ
َ َ َ َ َْ َ ْ
 ِم ْن لك،أر ِقيك
 ِمْسِب اهلل: «ن َع ْم» قال:ت؟ قال
اشتكي
ِّ ُ ِّ َ ْ
َ ُْ ْ َ
ُ اهلل،لك َن ْفس أَ ْو َع ْْي َحاسد
 ِمن رش،يش ٍء يؤ ِذيك
ٍ ِ
ٍ
ِ
ُ
َ
َ َْ
.هلل أر ِقيك
ِ سم ا
ِ ِ  ب،يش ِفيك

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "Jibreel (Gabriel) came to the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, and said, 'O
Muhammad, have you fallen ill?' He said, 'Yes.' So
Jibreel said, 'Bismillaahi urqeek, min kulli shay'in
yu'dheek, min sharri kulli nafsin aw `ayni haasidin,
Allahu yashfeek, bimillahi urqeek (meaning: In the
Name of Allah I recite over you, (to cleanse you) from
everything that troubles you, from the evil of every soul
or envious eye, Allah will cure you, in the Name of Allah
I recite over you)" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported that Jibreel (Gabriel) came to the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, and
asked, "Do you complain of something?", meaning,
"Are you sick?" The Prophet responded, "Yes." So
Jibreel said, "In the Name of Allah I recite over you, to
cleanse you from everything that harms you, from the
evil of every soul or envious eye, Allah will cure you, in
the Name of Allah I recite over you." This is a
supplication by Jibreel, the most honorable angel, in
favor of the most honorable Messenger, may Allah's
peace and blessings be upon him. The part where he
asked if the Prophet was ill and the Prophet's
affirmative answer indicates that it is permissible that
the sick person tells others that he is sick if they ask
him. This is not considered a complaint; rather a
complaint is to complain of Allah to people, saying:
Allah made me sick with such-and-such sickness, thus
complaining of the Lord to His creation. This is not
permissible, which is why Prophet Ya`qoob (Jacob)
said: {I only complain of my suffering and my grief to
Allah.} [Surat Yusuf: 86] In the Ruqyah (healing
supplication) he recited, Jibreel mentions the evil of
every soul or envious eye, meaning the evil of every
human or jinn or other than that, or the evil of the
envious person, meaning what people call the evil eye.
An envious person hates to see Allah's blessings upon
others and his soul is evil and wicked. Such an evil soul
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 أن جربيل-ريض اهلل عنه- حديث أِب سعيد اخلدري
َ
– اشتكيت
 يسأهل-صىل اهلل عليه وسلم- أَت انليب

 بسم اهلل: فقال، نعم: قال- هل أنت مريض؟:يعين
 من رش لك نفس أو عْي،أرقيك من لك يشء يؤذيك

 هذا دَعء من. بسم اهلل أرقيك، اهلل يشفيك،حاسد

صىل اهلل عليه- جربيل أرشف املالئكة للنيب

 ويف، نعم: اشتكيت قال: وقوهل. أرشف الرسل-وسلم
هذا ديلل ىلع أنه ال بأس أن يقول املريض للناس إِّن
، وأن هذا ليس من باب الشكوى،مريض إذا سألوه

 أنا:الشكوى أن تشتيك اخلالق للمخلوق تقول

 تشكو الرب للخلق هذا ال،أمرضين اهلل بكذا وكذا

 "إنما أشكو بيث وحزين إىل:  وهلذا قال يعقوب،جيوز
 "من رش لك نفس أو عْي: قوهل،86 :اهلل" يوسف
 من رش لك نفس من انلفوس،" اهلل يشفيك،حاسد
البَشية أو نفوس اجلن أو غري ذلك أو عْي حاسد
-  وذلك أن احلاسد،أي ما يسمونه انلاس بالعْي

 اَلي يكره أن ينعم اهلل ىلع عباده-والعياذ باهلل
 وهذه انلفس اخلبيثة، نفسه خبيثة رشيرة،بنعمه
 وهلذا،الَشيرة قد ينطلق منها ما يصيب املحسود

 يربئه ويزيل: أي،" اهلل يشفيك، "أو عْي حاسد:قال
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سقمه .قوهل" :بسم اهلل أرقيك" ،فبدأ بالبسملة يف أول may direct a malicious effect to the envied person, and
that is why Jibreel invoked cure from Allah against the
ادلَعء ويف آخره.
envious eye. He also started the Ruqyah with
Basmalah (In the Name of Allah) and ended it with
Basmalah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• أرقيك  :من الرقية ،ويه العوذة اليت يُرىق بها صاحب اآلفة.
• يؤذيك  :يصيبك بمكروه.

فوائد احلديث:
 .1جواز اإلخبار باملرض عن بيان واقع احلال من غري تضجر وال تربم.
 .2جواز الرقية بأسماء اهلل تعاىل وصفاته.
 .3إثبات أثر احلسد ،وأن العْي هلا فعل قبيح ىلع املعْي.
 .4استحباب الرقية بما ورد يف احلديث.
 .5أن انليب –صىل اهلل عليه وسلم -كغريه من البَش ،يطرأ عليه ما يطرأ ىلع غريه من املرض.
 .6إذا دَع اإلنسان بما جاء يف السنة فخري وأحسن؛ ألن لك ما جاء يف السنة فإن مراَعته أفضل ،وإذا لم يعرف هذا ادلَعء دَع باملناسب ،مثل:
شفاك اهللَ ،عفاك اهلل ،أسأل اهلل لك الشفاء ،أسال اهلل لك العافية ،وما أشبه ذلك.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5650( :
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َ َْ َ رْ َ
رَْر ْ َ
أر ِضنا ،ب ِ ِريق ِة بع ِضنا ،يشَف ب ِ ِه
سم اهللِ ،تربة
بِ ِ
ْ
ِّ َ
َ رَ
س ِقيمنا ،بإذ ِن َربنا

 .1655احلديث:

When someone complained of an ailment
**

1655. Hadith:

َّ
أن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل
عن َعئشة -ريض اهلل عنها:-
ْ
َ َ َ ْ
َّ
ُ
َ
اليش َء ِمنْ ُه ،أَوْ
ْ
عليه وسلم -اكن إِذا اشتَىك اإلنسان
َ ٌ َ
َ
َ َ ْ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه
اكنت بِ ِه ق ْر َحة أ ْو ُج ْرح ،قال
ُ
وسلم -بأصب ِع ِه هكذا  -ووضع سفيان بن عيينة
َ
هلل،
سم ا ِ
الراوي سبابته باألرض ثم رفعها -وقال« :ب ِ ِ
ْ
َ
يقة َب ْعضنَا ،ي ُ ْش َىف به َسق ُ َ
َُُْ ْ َ
يمنا ،بإذ ِن
تربة أر ِضنا ،بِ ِر ِ
ِِ ِ
ِ
َر ِّبنَا».
درجة احلديث :صحيح.

‘Aaishah, may Allah be pleased with her, reported,
"When someone complained of an ailment or had a
sore or a wound, the Prophet, may Allah’s peace and
– blessings be upon him, did this with his index finger
the narrator, Sufyan ibn ‘Uyaynah, touched the ground
with his index finger and then raised it - and said: ‘In the
name of Allah, the dust of our earth along with the saliva
of some of us will cure our ailing people, with the
"’permission of our Lord.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا مرض إنسان ،أو When someone was sick ,or suffering from a wound or
a sore, the Prophet, may Allah’s peace and blessings
اكن به جرح أو يشء يأخذ من ريقه ىلع أصبعه be upon him, would moisten (the tip of) his index finger
السبابة ،ثم يضعها ىلع الرتاب ،فيعلق بها منه يشءwith his saliva then touch the ground with it, so some ،
فيمسح به ىلع املوضع اجلريح أو العليل ،ويقول «ب ْ
dust would stick to it. He would then wipe it over the
اس ِم
ِ َ wound or ailing part of the body, saying: “In the name
َ
اهلل ،تُ ْر َب ُة أَ ْرضنَ
يقة َب ْعض َنا ،ي ُ ْش َىف به َسق ُ
ا،
ن
يم
ر
ب
ا،
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
of Allah, the dust of our earth along with the saliva of
ْ
َ
ِّ
َ
some of us will cure our ailing people, with the
بِ ِإذ ِن ربنا».
permission of our Lord".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ ملسلم
اتلخريجَ :عئشة -ريض اهلل عنها-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• اشتىك  :من الشاكية ويه املرض.
• قرحة  :ما َيرج بابلدن من بثور وآثار احلرق وغريها.
• قال بأصبعه  :أي :عمل.

• بريقة  :أقل من الريق ،وهو اللعاب.
• سقيمنا  :مريضنا

فوائد احلديث:

ً
 .1جواز الرىق يف لك اآلالم ،وأن ذلك اكن ً
معلوما بينهم.
أمرا

 .2استحباب وضع سبابته باألرض مبتلة بالريق ،ووضعها ىلع املريض عند الرقية؛ كما فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .3جواز ادلَعء واتلربك بأسماء اهلل تعاىل وصفاته.

 .4األخذ باألسباب يف اتلداوي ،وسؤال أهل العلم بذلك.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض،
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1426ه .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛
لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن
احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد
العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6113( :
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ً
بينا أيوب -عليه السالم -يغتسل عريانا ،فخر
َ ٌ
عليه ج َراد من ذهب

 .1656احلديث:

While Ayyub (Job), peace be upon him, was
taking a bath, naked, golden locusts began
to fall upon him.
**

1656. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َ ُ
ُ
أيوب -عليه السالم -يَغتسل
عليه وسلم" :-بينا
َ
ُ َْ
َ َ ٌ
َ َ
ُ ً َ َ َّ
ب ،فجعل أيوب حي ِيث
عريانا ،فخر عليه جراد من ذه ٍ
َ
ُ
أيوب ،أل َ ْم ْ
فناداه َُّ
أكن
ربه -عز وجل :-يا
يف ثوبِ ِه،
َ
َْ
أغنيتك عما ترى؟! ،قال :بىل وعزتِك ،ولكن ال ِغىن
َ
ِب عن برك ِتك".
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "While Ayyub (Job), peace be upon
him, was taking a bath, naked, golden locusts began to
fall on him. Ayyub started collecting them in his clothes.
His Lord, may He be Glorified and Exalted, called him:
'O Ayyub! Have I not made you rich enough not to be
in need of this?' Ayyub replied: 'Yes, by Your might, but
I cannot dispense with Your blessing"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن أيوب عليه السالم يغتسل عريانا ،فسقط عليه While Prophet Ayyub (Job), peace be upon him, was
taking a bath naked, numerous pieces of gold, in the
ذهب كثري ىلع هيئة اجلراد ،فجعل أيوب عليه form of locusts, fell on him. Ayyub, peace be upon him,
السالم يأخذه ويرميه يف ثوبه ،فناداه ربه عز وجلkept collecting them and putting them in his clothes. :
Thereupon, his Lord, may He be Glorified and Exalted,
ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال :بىل وعزتك ،ولكين
called him, saying: Have I not made you rich enough
لم آخذه رشها وحرصا ىلع ادلنيا ،إنما لكونه بركة not to be in need of this? He replied: Yes, by Your glory.
Yet, I have not taken this out of avarice or greed for this
منك.
worldly life; but because they are a blessing from You.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• َّ
فخر  :سقط.
• جراد من ذهب  :قطع ذهب تشبه اجلراد ،من حيث الشلك والكَثة.
• حييث  :يأخذ ذلك ويرميه يف ثوبه.
• وعزتك  :العزة :املنعة والغلبة.

فوائد احلديث:
 .1جواز احلرص واالستكثار من احلالل يف حق من وثق من نفسه بالشكر.
 .2جواز االغتسال عريانا إذا اكن وحده يف خلوة ،وإن تسرت فالسرت أوىل ،وهو مذهب اجلمهور.
 .3احلث ىلع اتلماس ما يزداد اإلنسان به بركة وفضال.
املصادر واملراجع:
األسماء والصفات ،لإلمام أِب بكر أمحد بن حسْي ابليهِق ،حتقيق عبداهلل احلاشدي ،مكتبة السوادي-جدة ،الطبعة األوىل .بهجة رشح رياض
الصاحلْي ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-
الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلْي من
الكم سيد املرسلْي ،لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح
ابلخاري ،للشيخ عبداهلل الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح ،-لإلمام أِب عبداهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف بدر ادلين العيين،
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حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز
إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5774( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
While we were on a journey with the
Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, a man came while riding a
mount of his.

صىل اهلل عليه- بينما حنن يف سفر مع انليب
 إذ جاء رجل ىلع راحلة هل-وسلم

**

1657. Hadith:

: احلديث.1657

 بينما: قال-ريض اهلل عنه- عن أِب سعيد اخلدري
ِّ
 إذ جاء-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
سفر مع
ٍ حنن يف
ً
ُ
ٌ
َ
ً
َ
َ  فجعل يَرصف،احل ٍة هل
،برصه يمينا وشماال
ِ رجل ىلع ر
ِ
ُ
 "من اكن معه:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ فقال رسول ا
َ فَ ْض ُل َظهر فَليَ ُع ْد به ىلع من ال َظ
 ومن اكن هل،هر هل
ٍ
ٌ
ْ َُ َ
َ
َ
 فذكر من،" فليعد به ىلع من ال زاد هل،فضل من زا ٍد
َّ
َّ أصناف املال ما ذكر حىت رأينا أنه ال
ألحد منا
حق
ِ
ٍ
ِ
.فضل
يف
ٍ

Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "While we were on a journey with the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, a man came while riding a mount of his,
and he began to look on the right and left. The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'The one who has an extra mount
should hand it over to one who has no mount, and the
one who possesses surplus provision should give it to
the one who has no provision." He named various kinds
of properties until we began to think that none of us had
any right to anything surplus.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,  أنهم اكنوا يف:-ريض اهلل عنه- قال أبو سعيد اخلدري
related that they had been on a journey with the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him.  فجاء رجل ىلع،-صىل اهلل عليه وسلم- سفر مع انليب
Meanwhile, a man came while riding a she-camel, and ،ناقة ينظر يمينا وشماال يلجد شيئا يدفع به حاجته
he was looking left and right in search of anything by
 من اكن معه زيادة:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب
which he could meet his need. Thereupon, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him,  ومن اكن،يف املركوب فليتصدق به ىلع من ليس معه
instructed that anyone who had an extra mount should .معه زيادة يف الطعام فليتصدق به ىلع من ليس معه
donate it to those who had no mount and anyone who
had surplus food should give it to those who had no  حىت ظننا أنه ال حق ألحدنا فيما هو:يقول الراوي
food. Then the narrator added: "Till we thought that no
.زائد عن حاجته
one of us was entitled to anything beyond his needs".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلدري:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. املركب من اإلبل: • راحلة
. جيول: • يرصف

. مركوب فاضل وزائد عن حاجته: • فضل ظهر
. طعام: • زاد

. فليتصدق به: • فليعد به

:فوائد احلديث
. احلض ىلع اتلعاون واتلاكفل يف األزمات.1
. األمر باملواساة من الفاضل.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3اإلمام يرىع رعيته ويرشدها إىل أرشد أمرها

املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ،لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح صحيح مسلم ،لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح
مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي ،فريق
عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5906( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Keep on reciting the Qur’an, for by the One
in Whose Hand my life is, the Qur’an slips
away from memory faster than camels
escaping their tying ropes.

 فواذلي نفس حممد بيده،تعاهدوا هذا القرآن
َ رر
اإلبل ِيف عقلِها
هلو أشد تفلتا م َِن
ِ
**

1658. Hadith:

: احلديث.1658

Abu Moosa al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him, -  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أِب موىس األشعري
َ َ
reported that the Prophet, may Allah’s peace and َ ْ ُ
، «تعاهدوا هذا القرآن: قال-صىل اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, said: "Keep on reciting the
ً ُّ َ َ ُّ َ َ
ْ َ َّ َ َ
َُ
اَلي نف ُس حم َّم ٍد ِبيَ ِد ِه ل ُه َو أشد تفلتا ِم َن
Qur’an, for by the One in Whose Hand my life is, the اإلبل ِيف
ِ فو
ِ
ُُ
Qur’an slips away from memory faster than camels
. .»عق ِل َها
escaping their tying ropes".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Messenger, may Allah’s peace and blessings be  حافظوا ىلع قراءته وواظبوا: أي،""تعاهدوا القرآن
upon him, urged his Companions to recite the Qur’an َّ
،ىلع تالوته
regularly. He then swore by Allah, the Almighty, that the  "فواَلي نفس حممد بيده هلو أشد:وقوهل
ً
ً
noble Qur’an slips away from one’s memory faster than  مجع،" "من اإلبل يف عقلها: وقوهل، ختلصا،"تفلتا
a camel escapes the rope tied to the middle of its
 شبه، وهو حبل يشد به ابلعري يف وسط اَلراع،عقال
foreleg to prevent it from running away. So he likened
ً
the memorized Qur’an to tied camels attempting to get القرآن يف كونه حمفوظا عن ظهر القلب باإلبل
َّ
away.
By enabling them to memorize the Qur’an, واَّلل تعاىل بلطفه
،انلافرة وقد عقل عليها باحلبل
Allah, the Almighty, has bestowed such a great favor
and grace upon those who learn this Book by heart. منحهم هذه انلعمة العظيمة فينبيغ هل أن يتعاهده
ً
ً
Therefore, they should take care of it and recite it on a  فيجعل هل حزبا معينا،باحلفظ واملواظبة عليه
regular basis to avoid forgetting it. To this end, one may
 وأما من نسيه، حىت ال ينساه،يتعاهده لك يوم
allocate a certain portion to be read daily. As for
forgetfulness naturally experienced by all human  لكن من أهمل،بمقتىض الطبيعة فإنه ال يرض
beings, there is nothing wrong with that. However, with وتغافل عنه بعد أن أنعم اهلل عليه حبفظه فإنه َيىش
regard to those who neglect the Qur’an and do nothing
to retain it in memory after Allah, the Almighty, has  فينبيغ احلرص ىلع القرآن بتعاهده،عليه من العقوبة
endowed them with such a great blessing, it is feared  وكذلك أيضا،بالقراءة وتالوته يلبَق يف الصدر
that they will be subject to punishment from their Lord.
Hence, we should devote attention to the noble Qur’an بالعمل به؛ ألن العمل باليشء يؤدي إىل حفظه
and recite it frequently so as to keep it within our hearts.
.وبقائه
We should also act upon its teachings and rulings, thus
boosting its memorization.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو موىس األشعري:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. حافظوا ىلع قراءته: • تعاهدوا
ً
َّ
. اتلخلص من اليشء فجأة من غري تمكث: اتلفلت: • تفلتا
َ
ُُ
. وهو حبل يشد به ابلعري يف وسط اَلراع،ال
ٍ  مجع ِعق: • عقلها
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع املواظبة ىلع قراءة القرآن ومذاكرته.
ً
ً
 .2أن حافظ القرآن إن واظب ىلع تالوته مرة بعد مرة بِق حمفوظا يف قلبه ،و إال ذهب عنه ونسيه؛ ألنه أشد ذهابا من اإلبل.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب ،بريوت .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ،لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي ،للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أِب عبداهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد
فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا،
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عَش،
1407ه.

الرقم املوحد)5907( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

تعرض األعمال يوم اإلثنني واْلميس فأحب أن
ْ ْ َ ُّ َ
ِب أن يع َرض عميل وأنا صائم
يعرض فأح

Deeds are presented (to Allah) on Monday
and Thursday. So, I like my deeds to be
presented while I am fasting.
**

1659. Hadith:

: احلديث.1659

ُ ُْ ً
 «تع َرض:مرفوَع
-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
ُ
َ َ ْ ُ ْ َ ُّ ُ َ
َ األعمال
 فأ ِحب أن يعرض،يوم االثنْي واخلميس
ُْ
ُ
َ أبواب اجل َ َّنة
يوم
 «تفتَ ُح: ويف رواية.»َعميل وأنا صائم
ِ
ِّ ُ َ ْ ُ َ
ُْ
َش ُك باهلل
ِ  فيغفر للك عبد ال ي،االثنْي واخلميس
ُ َ َ ُ َْ َ
: فيُقال،اء
 إِال رجال اكن بينه وبْي أخيه شحن،شيئا
َ
ْ
 أنظروا هذين حىت،نظروا هذيْن حىت يَص َط ِل َحا
ِ أ
ُ َ ْ َ
ْ َ ْ ِّ
ُ َُْ
ْي
ِ  «تعرض األعمال يف لك اثن: ويف رواية.»يصطلحا
َّ ً
ََ
ُْ
ْ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ
 إِال،َش ُك باهلل شيئا
ي
ال
ئ
ر
ام
لك
ل
اهلل
ر
ف
غ
ي
ف
،
يس
مخ
و
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ً َْ
ُ ُْ
ْ َ
َ
ُ
 اتركوا: فيقول،أخي ِه شحناء
ِ امرءا اكنت بينه وبْي
َ
ْ
.»هذيْ ِن حىت يَص َط ِل َحا

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "Deeds are presented (to Allah) on
Monday and Thursday. So, I like my deeds to be
presented while I am fasting." Another narration reads:
“Gates of Paradise are opened on Mondays and
Thursdays, and every slave [of Allah] who associates
nothing with Allah will be forgiven, except for a man who
is at odds with his brother. It will be said: 'Delay these
two until they are reconciled; delay these two until they
are reconciled.'” Another narration reads: "Deeds are
presented to Allah on every Monday and Thursday, and
Allah will forgive every slave who does not associate
anything with Allah in worship, except for a person who
is at odds with his brother. He shall say: 'Leave these
two until they are reconciled"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

"Deeds are presented", meaning: to Allah, the
Almighty. “On Monday and Thursday. So, I like my
deeds to be presented while I am fasting”, meaning: out
of seeking a higher reward from Allah. According to the
second wording, "Gates of Paradise are opened on
Mondays and Thursdays", it is true because Paradise
has been already created. “And every slave [of Allah]
who associates nothing with Allah will be forgiven”,
meaning: only the minor sins will be forgive, while the
major sins require a repentance. “Except for a man”,
meaning: a person “who is at odds with his brother”,
meaning: who is on bad terms with his brother in Islam.
“It will be said: Delay”, meaning: Allah says this to the
angels. “These two”, meaning: such two men who are
in conflict. They will be delayed in order to deter them,
or because of their sin of turning their backs on each
other. “Until” such an enmity is removed and “they are
reconciled.” This indicates that one must take the
initiative to get rid of the grudge and animosity between
him and his fellow Muslim brothers. He should do so
even if this does not appeal to him. He should be patient
and seek reward for doing this from Allah, the Almighty,
because such an act results in a good end. It becomes
easier for the person to do something if he realizes the
good and reward it entails. Similarly, thinking of the
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**

 "يوم االثنْي،-تعاىل-  ىلع اهلل: أي،""تعرض األعمال

: أي،" وأنا صائم،واخلميس فأحب أن يعرض عميل
ً
 واللفظ. وحصول األجر،طلبا لزيادة رفعة ادلرجة
،" "تفتح أبواب اجلنة يف لك يوم اثنْي ومخيس:اآلخر

 "فيغفر فيهما للك: قوهل،حقيقة؛ ألن اجلنة خملوقة
ً
، تغفر ذنوبه الصغائر: أي،"عبد ال يَشك باهلل شيئا
: أي،" "إال رجل: قوهل، وأما الكبائر فالبد هلا من توبة

، يف اإلسالم: أي،" "اكن بينه وبْي أخيه،إنسان

: يعين،" انظروا:"شحناء" أي عداوة وبغضاء "فيقال

: أي،" "هذين، أخروا وأمهلوا:يقول اهلل للمالئكة
ً
 زجرا هلما أو من ذنب،الرجلْي اَلي بينهما عداوة
: أي،"اهلجران "حىت" ترتفع الشحناء و"يصطلحا

 فدل ذلك ىلع أنه،يتصاحلا ويزول عنهما الشحناء

جيب ىلع اإلنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة

 حىت وإن رأى يف نفسه،وابلغضاء بينه وبْي إخوانه
ً
غضاضة وثقال يف طلب إزالة الشحناء فليصرب
 واإلنسان إذا،ويلحتسب؛ ألن العاقبة يف ذلك محيدة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
رأى ما يف العمل من اخلري واألجر واثلواب سهل warning against misdeeds makes it easy for the person
to avoid committing such a bad act.

عليه ،وكذلك إذا رأى الوعيد ىلع تركه سهل عليه

فعله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث أِب هريرة األول رواه الرتمذي .واحلديثان اآلخران هما حديث واحد ،رواه مسلم ،وكرر لفظة" :أنظروا هذين حىت يصطلحا"
ً
ثالثا.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• شحناء  :عداوة وبغضاء.
• أنظروا  :أمهلوا ،من اإلنظار وهو اإلمهال واتلأخري.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صوم يوم االثنْي واخلميس؛ ألن فيهما تعرض األعمال.
 .2انليه عن اتلقاطع لغري سبب يسمح به الَشع.
املصادر واملراجع:
رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري
 بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقْي رشح رياضالصاحلْي ،ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاِّن ،انلارش:
املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية   1405ـه1985 -م .كنوز رياض الصاحلْي ،نَش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 ،ـه2009 -م .سنن
الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م .حتفة األحوذي بَشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية
– بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري ،للمناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ،الطبعة األوىل1356. ،

الرقم املوحد)5908( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
 وسوء، َود َركِ الشقاء،تعوذوا باهلل من جهد ابلالء
 وشماتة األعداء،القضاء

Seek refuge with Allah from arduous
afflictions, degrading misery, preordained
evils, and from the gloating of enemies.
**

1660. Hadith:

: احلديث.1660

ً
Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported  «تعوذوا باهلل: مرفوَع-ريض اهلل عنه-عن أِب هريرة
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ْ
َ
 وشماتة، وسوء القضاء، َود َر ِك الشقاء،من َجه ِد ابلالء

upon him, said: "Seek refuge with Allah from arduous
afflictions, degrading misery, preordained evils, and  أشك أِّن زدت: ويف رواية قال سفيان.»األعداء
from the gloating of enemies." In another narration,
.واحدة منها
Sufyan said: "I suspect that I added one of them".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith belongs to the category of Jawaami‘ alKalim: the most succinct statements of a few words
that imply extensive and comprehensive meanings with
great significance in implementation. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, sought
refuge with Allah from four things. If a person is safe
from these four, then he will be safe in this world and
the next, and this, indeed, is the ultimate and obvious
success. The four things which he sought refuge from
are: - Jahd al-Balaa: intense afflictions and the
hardships that accompany them. If trials become
severe, a person may not be safe from getting angry,
annoyed, and irritated with what Allah decreed upon
him, thus he may lose the reward of the life of this world
as well as in the Hereafter. - Dark ash-Shaqaa: falling
into utter misery. This is general, including primarily
misery in the Hereafter, since it is ultimate and eternal
misery that will never be followed by happiness, or
misery in the life of this world wherein a person's state
changes for the worse with time. One day may make
him happy and another may make him miserable. Soo-ul-Qadaa: the preordained evils; meaning what
Allah has decreed upon the servant that the servant
perceives to be bad for him. It is general regarding all
the affairs of the life of this world such as wealth,
children, health, wife, etc., as well those of the
Hereafter. It is important to note here that the
preordained evil is considered to be evil from the
person's viewpoint. In reality, everything that Allah
preordains and decrees is good and devoid of any evil
whatsoever, as in the statement of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, addressing
Allah Almighty: "Evil cannot be ascribed to you..."
Another interpretation suggests that Soo-ul-Qadaa can
mean bad judgment; meaning that the person seeks
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**

هذا احلديث من جوامع اللكم؛ الن انليب صىل اهلل

 إذا سلم منها،عليه وسلم استعاذ من أربعة أمور

،  وهذا هو الفوز املبْي، العبد سلمت هل دنياه وأخراه
والفالح العظيم؛ وجوامع اللكم اختصار املعاِّن
 فقد استعاذ انليب صىل اهلل.الكثري يف لكمات يسرية

" " من جهد ابلالء: ويه،عليه وسلم من أربعة امور

 ألن- والعياذ باهلل- أي شدة ابلالء واجلهد فيه:
ابلالء إذا اشتد فاإلنسان ال يأمن نفسه من اتلربم
 فيخَّس بذلك العبد، والضجر من أقدار اهلل تعاىل

 أي اللحاق بالشقاء: " " ودرك الشقاء. ادلنيا واآلخرة

 ألنه،  وهو َعم ويدخل فيه شقاء اآلخرة دخوال أويلا،
 خبالف شقاء ادلنيا، الشقاء اَلي ال يعقبه هناء

. ويوم عليك تشِق به،  يوم لك تَّس به، فاأليام دول

 أي ما قدر يقدر ويقع ىلع العبد: "" وسوء القضاء
 مال:  وهو َعم يف لك شؤون ادلنيا من، فيما ال يَّسه

 واملراد.  وشؤون اآلخرة واملعاد،وودل وصحة وزوجة
 ألن قضاء اهلل وحكمه لكه،  املقيض: بالقضاء هنا

" " والَش ليس إيلك: خري لقوهل صىل اهلل عليه وسلم

 فهذا مما يتأثر به اإلنسان أن جيد: "" وشماتة األعداء
 وأعداء املسلم يف احلقيقة هم، عدوه فرحا بمصابه
الكفار اَلين يفرحون ويمرحون بتنازع املسلمْي

 فدخول عدو ادلين يف هذا احلديث، وتقاتلهم وذتلهم
 ويدخل فيه عدو ادلنيا أيضا دخوال،هو دخول أصيل

 ولكن جيب ان تكون همة ادلايع َعيلة، ثانويا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فيقصد أعداء ادلين أوال ثم أعداءه من املسلمْي refuge with Allah from making a bad, harmful judgment ،
and ruling. - Shamaatat-ul-A‘daa: rejoicing and gloating
ونسأهل أن يصلح ذات بْي املسلمْي.
of a person's enemies at his misfortune, a cause of
immense grief. The enemies of the Muslim are, in fact,
the non-believers (Kaafirs) who rejoice and celebrate
when Muslims dispute with each other, fight each other,
and humiliate themselves in whatever manner. The
inclusion of the enemies of Islam as the interpretation
of this Hadith takes precedence over a Muslim's
personal enemies (regarding some worldly affairs).
Nevertheless, this meaning can be included in a
secondary way. It is necessary that the Muslim who
makes this supplication intends the enemies of Islam
primarily, and then his enemies from among the
Muslims secondarily (and only in a just and rightful
manner). We ask Allah to make peace among the
Muslims.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة-ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• جهد ابلالء  :احلالة الشاقة
• ادلرك  :اإلدراك واللحاق
• الشقاء  :اهلالك  ،ويطلق ىلع السبب املؤدي إىل اهلالك.

• سوء القضاء  :يكون يف أمور ادلنيا ،ويف أمور اآلخرة ،فهو َعم يف انلفس واملال واألهل والودل واخلاتمة واملعاد ،واملراد بالقضاء هنا املقيض ،ألن
حكم اهلل تعاىل لكه حسن ال سوء فيه
• شماتة األعداء  :الشماتة :فرح العدو ببلية تْنل بمن يعاديه.

فوائد احلديث:
 .1تعليق االستعاذة باهلل تعاىل يشعر بالطمأنية واألمن لقدرته سبحانه وتعاىل ىلع حتقيق العوذ ،ورصف املستعاذ منه  ،ألنه ال يصح اتلعوذ إال بمن
قدر ىلع إزالة ما استعيذ به منه.

 .2شفقة انليب صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته حيث أرشدهم إىل هذا ادلَعء  ،فقال " :تعوذوا  "..حرصا ىلع أمته.

 .3استحباب االستعاذة من األشياء املذكورة  ،ألن االستعاذة منها تدفع وقوع املكروه يف احلياة ادلنيا واآلخرة.

 .4الالكم املسجوع ال يكره إذا صدر عن غري قصد وال تكلف.

 .5فائدة االستعاذة وادلَعء  :إظهار العبد حاجته وفاقته لربه العيل العظيم  ،وترضعه إيله.

 .6تعميم اخلطاب يف األمر بقوهل صىل اهلل عليه وسلم  " :تعوذوا" يشري إىل أهميته  ،حبيث ال َيتص بأحد دون أحد.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .ديلل

الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عَش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه - .كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز
بن عبد اهلل بن باز..

الرقم املوحد)6040( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ثالث دعوات مستجابات ًل شك فيهن دعوة

 .1661احلديث:

There are three supplications that will
undoubtedly be answered: the supplication
…of one who has been wronged

املظلوم

**

1661. Hadith:

ً
ُ
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :ثالث Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
ُ
َدعوات ُ
،
دعوة
يهن:
ف
شك
ال
ستجابات
م
املظلومِ
ِ
ٍ
blessings be upon him, said: ‘There are three
ُ
ُ
دله».
supplications that will undoubtedly be answered: the
دل ىلع َو ِ
فر ،ودعوة الوا ِ
ودعوة املسا ِ
supplication of one who has been wronged, the
supplication of the traveler, and the supplication of a
parent against his child”’.

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ثالث دعوات من ثالثة أصناف من ادلاعْي ال شك There are three types of supplications that Allah will
answer without a doubt. They are the supplication of
أن اهلل يستجيب هلا :دعوة من مظلوم؛ حىت ولو اكن one who has been wronged, even if the person who has
املظلوم ً ُ
اكفرا وظ ِل َم ،ثم دَع اهلل ،فإن اهلل يستجيب been wronged is a disbeliever and was oppressed. If
he supplicates to Allah, Allah will answer his
دَعءه ،ودعوة املسافر إذا دَع اهلل عز وجل حال سفره
supplication. The second is the supplication of a
ودعوة الوادل؛ سواء اكن األب أو األم؛ وسواء دَع لودله traveler, if he supplicates to Allah, the Exalted and
Mighty, during his journey. The third one is the
أو عليه.
supplication of a parent – a father or mother – whether
for or against their child.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• ال شك فيهن  :أي يف استجابتهن من اهلل عز وجل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب إكثار ادلَعء يف السفر؛ ألنه مظنة اإلجابة.
ً
 .2اتلحذير من الظلم ،ودعوة املظلوم مستجابة ولو اكن اكفرا.
 .3اتلحذير من عقوق الوادلين ،واتقاء دعوة الوادل فإنها ال ترد.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .سنن أِب داود ،ألِب داود السجستاِّن ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة
العرصية - .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصديِق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة  -رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .سنن الرتمذي  -حممد بن عيَس ،
الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب – مرص الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م- .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية
 -فيصل عيَس ابلاِب احلليب- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م- .صحيح أِب داود – األم -حممد نارص ادلين ،األبلاِّن -مؤسسة غراس للنَش واتلوزيع ،الكويت
الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)5909( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
There are three (types of people) to whom
Allah will not speak (on the Day of
Judgment), nor will He purify, and they
will incur a painful punishment: an aged
person who commits adultery, a poor
person who is arrogant, and a man who has
made (swearing by) Allah as his goods; as
he does not buy or sell without swearing by
Allah.

ر َ ِّ ر
 وهلم عذاب، وًل يزكيهم،ثالثة ًل يكلمهم اهلل
ْ َ ْ ر
ْ َ ر
َ
 ورجل جعل، واعئل مستك ِب،ان
ٍ  أشي ِمط ز:أيلم
 وًل يبيع إًل، ًل يشرتي إًل بيمينه:اهلل بضاعته
بيمينه

**

1662. Hadith:

: احلديث.1662

 أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن سلمان الفاريس
ِّ َ
، «ثالثة ال يُكل ُمهم اهلل: قال-صىل اهلل عليه وسلمْ َُ
َ
 وَعئل،ان
ٍ  أشي ِمط ز: وهلم عذاب أيلم،وال يزكيهم
ْ
 ال يشرتي إال: ورجل جعل اهلل بضاعته،ُم ْستَك ِرب
.» وال يبيع إال بيمينه،بيمينه

Salmaan al-Faarisi, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "There are three (types of
people) to whom Allah will not speak (on the Day of
Judgment), nor will He purify, and they will incur a
painful punishment: an aged person who commits
fornication, a poor person who is arrogant, and a man
who has made (swearing by) Allah as his goods; as he
does not buy or sell without swearing by Allah”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ َُْي
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  عن ثالثة أصناف ِمن-صىل اهلل عليه وسلم- رب
ِ
him, informs us about three types of sinners who will
َ َُ
ُ ُ َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
receive the severest punishment because of the . يعاقبون أشد العقوبة؛ لشناعة جرائمهم،العصاة
ِّ
ُ  َمن يَ ْرتَك:أحدهم
ِّ ب فاحشة
hideousness of their crimes. One of them is the elderly ك َرب ِسنه؛ ألن
ِ الزنا مع
ِ
َّ
ِّ
ٌ
person who commits fornication, because the urge to
َ
دايع املعصية ضعيف يف حقه؛ فدل ىلع أن احلامل هل
commit that sin is weak given his old age. This shows
ُ َّ
ً
ُ ُ
ِّ
ِّ
that the reason he is committing fornication is his love  وإن اكن الزنا قبيحا،ىلع الزنا حمبة املعصية والفجور
ُّ
ً ْأشد ُقب
of sin and vice. Although fornication is despised  فقري: اثلاِّن.حا
 فهو من هذا،ِمن لك أحد
regardless of who commits it, it is even more despised
َ ََ
ً
ُ ْ ِ  وال،رب ىلع انلاس
ُ َّ ك
يت
in old age. The second is a poor person who treats ،كرب وإن اكن قبيحا ِمن لك أحد
ْ
ُ َ
َّ
people with arrogance. Although arrogance is a ،ك ْرب
ِ لكن الفقري ليس هل من املال ما يدعوه إىل ال
ُّ ُ َ
despicable trait regardless of who displays it, the poor ْ
رب
ك
ال
أن
ىلع
ل
فاستكباره مع عدم ادلايع إيله يد
ِ
person has no wealth that prompts him to be arrogant,
ٌ
ً
ََُْ
so his arrogance along with the absence of a motive for ، من جيعل احل َ ِلف باهلل بضاعة هل: اثلالث.طبيعة هل
ْ ُ
it proves that arrogance is in his nature. The third is the  فيَ ْمتَه ُن اسم،َث من استعماهل يف ابليع والَشاء
ِ ُ ِ يك
ِ
person who makes swearing by Allah his habit and
ُ َْ
ً
. وجي َعله وسيلة الكتساب املال،اهلل
uses it frequently when selling and buying, thus being
disrespectful to the name of Allah and using it as a
means to earn money.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه الطرباِّن:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  سلمان الفاريس:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث
**
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معاين املفردات:

َ ِّ
َ ِّ
• ال يكلمهم اهلل  :أي :ال يُكلمهم يوم القيامة؛ الرتكابهم املعايص ،وهذا وعيد شديد يف حقهم؛ ألنه -سبحانه -يُكلم أهل اإليمان،
واتللكيم :هو إسماع القول.
ََ
ُ
ُْ
• وال يزكيهم  :أي :ال يث ِين عليهم ،وال ي َط ِّه ُرهم ِمن دنس اَلنوب باملغفرة.
َ ُ َُْ َ ُ َ ْ ُ ُ
ُ
ت عقوبتُهم.
وج ُع؛ ألنهم ملا عظم ذنبهم عظم
• عذاب أيلم  :م ِ
َ
َ َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ ِّ
الزنا قد ُ
زَن ودايع ِّ
فدل ىلع أن املعصية
ضعف عنده؛
وصغر حتقريا هل؛ ألنه
• أشيمط زان  :تصغري أش َمط وهو اَلي يف ش َعره ش َمط؛ أي :شيْب،
َّ
َ ٌْ
وج ِبلة.
طبع هل ِ
َّ
ِّ
َ
ك ْرب غري موجود فيه ،وهو اجلاه واملال؛ فدل ىلع أن
• وَعئل مستكرب  :العائل :الفقري ذو ال ِعيال ،ومستكرب :أي :متكرب ىلع انلاس مع أن سبب ال ِ
َّ َ َ َ
َ ْ
ك َّرب مع أنه فقري والك ْرب :رد ِّ
احلق واحتقار انلاس.
وج ِبلة ،يت
ِ
الكرب طبع هل ِ
ً
• جعل اهلل بضاعته  :أي :جعل احل َ ِلف باهلل بضاعة هل؛ لكَثة استعماهل يف ابليع والَشاء.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من كَثة استعمال احللف يف ابليع والَشاء ،واحلث ىلع توقري ايلمْي ،واحرتام أسماء اهلل -سبحانه ،-قال -تعاىل( :-وال جتعلوا اهلل
عرضة أليمانكم).
ُ َ ِّ
ُ ْ
ُ
َ
ُ
 .2إثبات الالكم هلل -تعاىل ،-وأنه يكلم من أطاعه ،ويك ِرمه بذلك.
الزنا ال سيما من كبري ِّ
 .3اتلحذير من جريمة ِّ
الس ِّن.
ِ

 .4اتلحذير من الك ْرب ال سيما يف ِّ
حق الفقري.
ِ

املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد للقرَعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد ،ط ،5مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية1424 ،ه .امللخص
يف رشح كتاب اتلوحيد للفوزان ،ط ،1دار العاصمة ،الرياض1422 ،ه .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد البن العثيمْي ،ط ،2دار ابن اجلوزي ،اململكة
العربية السعودية ,حمرم1424 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزياداته لْلبلاِّن ،املكتب اإلساليم .املعجم الكبري للطرباِّن ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد
السليف ،ط ،2مكتبة ابن تيمية ،القاهرة 1415 ،ه.

الرقم املوحد)5952( :
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ثالثة ًل يكلمهم اهلل يوم القيامة وًل يزكيهم

On the Day of Resurrection, there will be
three categories of people whom Allah will
not speak to, purify, or look at.

وًل ينظر إيلهم

 .1663احلديث:

**

1663. Hadith:

ً
ٌ
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :ثالثة ال
َّ
ُ
يُكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال يُ َز ِكيهم ،وال يَنظر
َ ٌ َّ
ٌ
َ ٌ َ
وم ِلك كذاب،
ان،
إيلهم ،وهلم عذاب أيلم :شيخ ز ٍ
َ
وَعئِل ُم ْستكرب».
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: “On the Day of Resurrection, there will
be three categories of people whom Allah will not speak
to, purify, or look at, and they will receive a painful
punishment. These are: an aged man who commits
adultery, a king who often lies, and a destitute person
who is arrogant”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ثالثة أصناف من انلاس ال يكلمهم اهلل يوم There are three categories of people that Allah will not
speak to on the Day of Resurrection, nor will He look at
القيامة ،وال ينظر إيلهم ،وال يطهرهم من ذنوبهمor purify from their sins, and they will receive a painful ،
وهلم عذاب أيلم :رجل كبري طعن يف السن يزينtorment. These are: an aged man who commits ،
adultery, a ruler who lies, and a poor person who is
وإمام يكذب ،وفقري يستكرب وحيتقر غريه.
arrogant and looks down on others.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة –ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• ال يزكيهم  :ال يطهرهم من اَلنوب ،وال يقبل أعماهلم فيمدحهم بها.
• شيخ  :من طعن يف السن.
• َعئل  :فقري.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الالكم هلل تعاىل ،ىلع الوجه الالئق به سبحانه ،ال كما يتأوهل بعضهم قائال ال يكلمهم ال يظهر الرَض عنهم.
 .2الزنا والكذب والكرب من اَلنوب الكبرية.
 .3إذا وقعت املعصية ممن انتفت عنه دواعيها اكنت أكرب وأعظم.
 .4إثبات صفة انلظر هلل -سبحانه -ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.
املصادر واملراجع:
-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .بهجة انلاظرين

رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت

الرقم املوحد)5910( :
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While the mother of Isma`il (Ishmael) was
breastfeeding her son Isma`il, Ibrahim,
peace be upon him, brought them to a place
near the House (the Ka`bah); under a tree
on the spot of Zamzam and the highest
place in the Mosque. During those days
there was nobody in Makkah nor was there
any water.

 بأم-صىل اهلل عليه وسلم- جاء إبراهيم

 حىت،إسماعيل وبابنها إسماعيل ويه ترضعه
 عند دوحة فوق زمزم يف،وضعها عند ابليت

 وليس، وليس بمكة يومئذ أحد،أىلع املسجد
بها ماء

**

1664. Hadith:

Ibn `Abbas, may Allah be pleased with them both,
reported: “While the mother of Isma`il (Ishmael) was
breastfeeding her son Isma`il, Ibrahim, peace be upon
him, brought them to a place near the House (the
Ka`bah); under a tree on the spot of Zamzam and the
highest place in the Mosque. During those days there
was nobody in Makkah nor was there any water. He
settled them there and placed a leather bag containing
some dates and a small waterskin containing some
water near them, and then set off homeward. Isma`il's
mother followed him saying: ‘O Ibrahim, where are you
going and leaving us in this valley where there is no one
whose company we may enjoy nor is there anything
here?’ She repeated it many times, but he did not look
back at her. So she asked him: ‘Has Allah ordered you
to do this?’ He said: ‘Yes.’ She said: ’Then He will not
neglect us.’ She returned and Ibrahim proceeded
onwards, and, on reaching the Thaniyyah where they
could not see him, he faced the Ka`bah and raising both
hands, invoked Allah with the following supplications:
{Our Lord, I have settled some of my descendants in an
uncultivated valley near Your sacred House, our Lord,
that they may establish prayer. So make hearts among
the people incline toward them and provide for them
from the fruits that they might be grateful.} [Surat
Ibrahim: 37] Isma`il's mother continued breastfeeding
him (Isma`il ) and drinking the water (she had). When
the water in the waterskin had all been used up, she
became thirsty and her child also became thirsty. She
started looking at him tossing in agony. She left him,
because she could not endure looking at him, and
found that Mount Safa was the nearest mountain to her
in that area. She stood on it and started looking down
the valley keenly to see if she could see anybody, but
she could not. She descended from Safa and when she
reached the valley, she lifted up her robe and ran along
the valley like a person in distress, until she had
crossed the valley and reached Mount Marwah, on
which she stood and started looking, expecting to see
somebody, but she did not see anybody. She repeated
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 جاء إبراهيم: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس

 بأم إسماعيل وبابنها-صىل اهلل عليه وسلم عند، حىت وضعها عند ابليت،إسماعيل ويه ترضعه
َ
 وليس بمكة يومئذ،د ْو َحة فوق زمزم يف أىلع املسجد

 ووضع عندهما، فوضعهما هناك، وليس بها ماء،أحد
َّ َ
ً
 ثم قىف إبراهيم،وسقاء فيه ماء
ِ ،ِج َرابا فيه تمر
 أين، يا إبراهيم: فتبعته أم إسماعيل فقالت،منطلقا
تذهب وترتكنا بهذا الوادي اَلي ليس فيه أنيس وال

، وجعل ال يلتفت إيلها،يشء؟ فقالت هل ذلك ِمرارا

 إذا ال: قالت، نعم: آهلل أمرك بهذا؟ قال:قالت هل
صىل اهلل عليه-  فانطلق إبراهيم،يُ َضيِّ ُعنَا؛ ثم رجعت
، حىت إذا اكن عند اثلَّ ِن َّية حيث ال يرونه-وسلم
َّ  ثم دَع بهؤالء،استقبل بوجهه ابليت
 فرفع،ادل َع َوات
 {رب إِّن أسكنت من ذرييت بواد غري ِذي:يديه فقال
 وجعلت.]37 :َز ْر ٍع} حىت بلغ {يشكرون} [إبراهيم

،أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتَشب من ذلك املاء
َ ِّ
، وعطش ابنها،السقاء عطشت
حىت إذا نفد ما يف
َََ
َّ
ُ
 فانطلقت-أو قال يتلبط- وجعلت تنظر إيله يتلوى
 فوجدت الصفا أقرب جبل يف،كراهية أن تنظر إيله

 ثم استقبلت الوادي، فقامت عليه،األرض يليها
ْ  َف َهبَ َط.تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا
ت من الصفا
َ  ثم، رفعت َط َر َف د ْرع َها،حىت إذا بلغت الوادي
سعت
ِ ِ
 ثم أتت،سيع اإلنسان املجهود حىت جاوزت الوادي
 فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر،املروة فقامت عليها

 قال ابن عباس ريض. ففعلت ذلك سبع مرات،أحدا

 «فذللك: صىل اهلل عليه وسلم-  قال انليب:اهلل عنهما

 فلما أرشفت ىلع املروة سمعت،»سيع انلاس بينهما
ْ  ثم ت َ َس َّم َع-تريد نفسها-  َص ْه: فقالت،صوتا
،ت

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
that (running between Safa and Marwah) seven times.
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: ‘This is the source of the tradition of walking
between them (Safa and Marwah).’ When she reached
Marwah (for the last time) she heard a voice and she
told herself to be quiet and listened attentively. She
heard the voice again and said: 'O (whoever you may
be), you have made me hear your voice; have you got
something to help me?’ And behold, she saw an angel
in the Zamzam area, digging the earth with his heel (or
his wing) until water flowed from that place. She started
to make something like a basin around it, using her
hand in this way, and started using her hands to fill her
waterskin with water. The water was flowing out after
she had scooped some of it. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, commented: ‘May
Allah bestow Mercy on Isma`il's mother! Had she let
Zamzam (to flow without trying to control it or had she
not scooped that water to fill her waterskin), Zamzam
would just have been a stream flowing on the surface
of the earth.’ The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, further added: ‘Then she drank
and breastfed her child.’ The angel said to her: 'Do not
be afraid of being neglected; this is the House of Allah,
which will be built by this boy and his father, and Allah
never neglects His people.' The House (the Ka`bah) at
that time was on a high place resembling a hillock, and
when torrents (of rain) came, they flowed to its right and
left. She lived that way until some people from the tribe
of Jurhum - or a family from Jurhum - passed by her
and her child, as they (the Jurhum) were coming
through the Way of Kada'. They settled in the lower part
of Makkah where they saw a bird hovering. They said:
'This bird must be flying around water; although we
know that there is no water in this valley.' They sent out
one or two messengers, who discovered the source of
water and returned to inform them of it. So, they all
came (towards the water). They arrived while Isma`il's
mother was sitting near the water and asked her:
'Would you allow us to stay with you?' She replied: 'Yes,
but you will have no right over the water.' They agreed
to that. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, further said, ’Isma`il's mother was pleased
with the whole situation, as she loved having the
company of people.’ So, they settled there and later
they sent for their families, who came and settled with
them, so some of the families became permanent
residents there. The child (Isma`il) grew up and learnt
Arabic from them and (his virtues) caused them to love
and admire him as he grew up. When he reached the
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 قد أسمعت إن اكن عندك: فقالت،فسمعت أيضا
َ
 فبحث، فإذا يه بامللك عند موضع زمزم،غ َواث

 فجعلت، حىت ظهر املاء-أو قال جبناحه- بعقبه
ُ
ُ َْ
ُ
 وجعلت تغ ِرف من املاء،حتَ ِّو ُضه وتقول بيدها هكذا
ُ َْ
 بقدر: ويف رواية.يف ِسقائها وهو يفور بعد ما تغ ِرف
ُ َْ
 قال:-ريض اهلل عنهما-  قال ابن عباس.ما تغ ِرف
 «رحم اهلل أم إسماعيل:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ َْ
 لاكنت-  أو قال لو لم تغ ِرف من املاء- لو تركت زمزم
ً
ًْ َ
، فَشبت وأرضعت ودلها:زمزم عينا َم ِعينا» قال
َ َّ
 ال ختافوا الضيْ َعة فإن هاهنا بيتا هلل:فقال هلا امللك

 واكن، وإن اهلل ال يضيع أهله،يبنيه هذا الغالم وأبوه
َّ َ
، تأتيه السيول،ابيَ ِة
ِ ابليت مرتفعا من األرض اكلر
 فاكنت كذلك حىت،فتأخذ عن يمينه وعن شماهل
ٌَْ
 أو أهل بيت من ُج ْر ُهم،مرت بهم ُرفقة ِم ْن ُج ْر ُهم
َ مقبلْي من طريق َك َد
 فْنلوا يف أسفل مكة؛ فرأوا،اء
ً
َّ
، إن هذا الطائر يلدور ىلع ماء: فقالوا،طائرا َعئِفا
َ
 فأرسلوا َج ِر ًّيا أ ْو.لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء
ْ
 فرجعوا فأخربوهم؛ فأقبلوا وأم. فإذا هم باملاء،َج ِر َّيْي
 أتأذنْي نلا أن نْنل: فقالوا،إسماعيل عند املاء
، ولكن ال حق لكم يف املاء، نعم:عندك؟ قالت

صىل اهلل عليه-  قال انليب: قال ابن عباس. نعم:قالوا
َْ َ
» ويه حتب األنس، « فألىف ذلك أم إسماعيل:-وسلم
 حىت إذا اكنوا، فأرسلوا إىل أهلهم فْنلوا معهم،فْنلوا
َ
َّ وش
،ب الغالم وتعلم العربية منهم
،بها أهل أبيات
َّ وأنفسهم وأعجبهم حْي َش
 فلما أدرك زوجوه امرأة،ب
 فجاء إبراهيم بعدما، وماتت أم إسماعيل:منهم
 فلم جيد إسماعيل؛،تزوج إسماعيل يطالع تركته

: ويف رواية-  خرج يبتيغ نلا:فسأل امرأته عنه فقالت

: فقالت، ثم سأهلا عن عيشهم وهيئتهم- يصيد نلا
 فإذا: قال، حنن يف ضيق وشدة؛ وشكت إيله،حنن بَش
َ َ
 وقويل هل يغري عتَبَة،جاء زوجك اقريئ عليه السالم
 هل: فقال، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا.بابه
، جاءنا شيخ كذا وكذا، نعم:جاءكم من أحد؟ قالت

، كيف عيشنا: فسألين،فسأنلا عنك فأخربته
ْ
 فهل أوصاك بيشء؟: قال.فأخربته أنا يف َجهد وشدة

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
age of puberty, they made him marry a woman from
among them. After Isma`il's mother had died and after
Isma`il's marriage, Ibrahim arrived to see the family that
he had left there previously, but he did not find Isma`il
there. When he asked Isma`il's wife about him, she
replied: 'He has gone in search of our livelihood.' Then
he asked her about their way of living and their
condition, and she replied: 'We are living in misery, we
are living in hardship and destitution,' complaining to
him. He said: 'When your husband returns, convey my
greetings to him and tell him to change the threshold of
the door (of his house).' When Isma`il came back, he
felt something unusual, so he asked his wife, 'Has
anyone visited you?' She replied, 'Yes, an old man of
such-and-such description came and asked me about
you, and I told him (how you were). He also asked how
we were living, and I told him that we were living in
hardship and poverty.' So Isma`il asked: 'Did he advise
you of anything?' She replied: 'Yes, he told me to
convey his greetings to you and to tell you to change
the threshold of your door.' Isma`il said: 'That was my
father and he has told me to divorce you. Go back to
your family.' So Isma`il divorced her and married
another woman from among them (the Jurhum).
Ibrahim stayed away from them for a period that lasted
as long as Allah wished and then called on them again,
but again did not find Isma`il. So he went to Isma`il's
wife and asked her about him. She said: 'He has gone
in search of our livelihood.' Ibrahim asked her: 'How are
you getting on?' asking her about their sustenance and
living. She replied: 'We are prosperous and well-off (we
have everything in abundance).' Then she thanked
Allah. Ibrahim asked: 'What kind of food do you eat?'
She said: 'Meat.' He asked: 'What do you drink?' She
said: 'Water.’ He supplicated, ‘O Allah! Bless their meat
and water.’ The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, added: ‘At that time they did not
have grain, and if they had had grain, he would have
also invoked Allah to bless it.’ The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him added: ‘If somebody
has only these two things for sustenance, his health
and disposition will be badly affected, unless he lives in
Makkah.’ In another narration: [Ibrahim] came and
asked: ’Where is Isma`il?’ His wife said: ’'He went to
hunt.’ His wife said: ’Will you not come in to eat and
drink?’ He said: ‘What is your food and drink?’ She said:
‘Our food is meat and our drink is water.’ He said: ‘O
Allah! Bless their food and drink.’ The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said, ‘Such
is the blessing of the prayer of Ibrahim.’ Then Ibrahim
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 غري: ويقول، أمرين أن أقرأ عليك السالم، نعم:قالت
َ َ
! ذاك أِب وقد أمرين أن أفارقك: قال،عتَبَة بابك
ْ
 فلبث، فطلقها وتزوج منهم أخرى.احل َ ِِق بأهلك
، ثم أتاهم بعد فلم جيده،عنهم إبراهيم ما شاء اهلل
 خرج يبتيغ نلا: قالت.فدخل ىلع امرأته فسأل عنه

: فقالت، كيف أنتم؟ وسأهلا عن عيشهم وهيئتهم:قال
َ حنن خبري
 ما طعامكم؟: فقال. وأثنت ىلع اهلل،وس َعة
: قال، املاء: فما رشابكم؟ قالت: قال، اللحم:قالت

 صىل اهلل-  قال انليب.امهلل بارك هلم يف اللحم واملاء
َّ  ولم يكن هلم يومئذ َح:عليه وسلم
 ولو اكن هلم،ب
 فهما ال َيلو عليهما أحد بغري مكة: قال،دَع هلم فيه
 أين إسماعيل؟: فجاء فقال: ويف رواية.إال لم يوافقاه

، أال تْنل: ذهب يصيد؛ فقالت امرأته:فقالت امرأته
 وما طعامكم وما رشابكم؟:فتطعم وتَشب؟ قال
 امهلل بارك: قال، طعامنا اللحم ورشابنا املاء:قالت

 صىل-  فقال أبو القاسم: قال.هلم يف طعامهم ورشابهم
 فإذا جاء: قال. بركة دعوة إبراهيم:اهلل عليه وسلم
َ َ ُ ِّ َ ُ
ْ َ
.ت عتَبَة بابه
زوجك فاق َر ِيئ عليه السالم ُم ِر ِي ِه يثب
: هل أتاكم من أحد؟ قالت:فلما جاء إسماعيل قال
 فسألين، وأثنت عليه، أتانا شيخ حسن اهليئة،نعم
 فسألين كيف عيشنا فأخربته أنا،عنك فأخربته

 يقرأ عليك، نعم: فأوصاك بيشء؟ قالت: قال.خبري
َ َ َ ِّ َ ُ
، ذاك أِب: قال.ت عتَبَة بابك
السالم ويأمرك أن تثب
َ ُْ
َ وأنت
 ثم بلث عنهم ما. أمرين أن أم ِسكك،العتَبة
ً َ َْ
ربي نبْال هل
ِ  ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل ي،شاء اهلل
َ
 فصنعا، فلما رآه قام إيله،حتت د ْو َح ٍة قريبا من زمزم
 يا: قال.كما يصنع الوادل بالودل والودل بالوادل

 فاصنع ما أمرك: قال، إن اهلل أمرين بأمر،إسماعيل
ُ  َوتُع:ربك؟ قال
 فإن اهلل: قال، وأعينك: قال،ين ِين
ِ
ََ
 وأشار إىل أكمة مرتفعة ىلع،أمرين أن أبين بيتا هاهنا
 فجعل، فعند ذلك رفع القواعد من ابليت،ما حوهلا

إسماعيل يأِت باحلجارة وإبراهيم يبين حىت إذا ارتفع
 وهو، جاء بهذا احلجر فوضعه هل فقام عليه،ابلناء

 {ربنا:يبين وإسماعيل يناوهل احلجارة وهما يقوالن
ْ ََ
 ويف.]127 :تق َّبل منا إنك أنت السميع العليم} [ابلقرة
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said to Isma`il's wife: ‘When your husband comes back,
give my regards to him and tell him that he should keep
the threshold of his door firm.' When Isma`il came back,
he asked his wife: 'Did anyone call on you?' She
replied: 'Yes, a good-looking old man came to see me,'
and she praised him and added: 'He asked about you,
and I told him, and he asked about our livelihood and I
told him that we are in a good condition.' Isma`il asked
her: 'Did he give you any advice?' She said: 'Yes, he
told me to convey his regards to you and said that you
should keep firm the threshold of your door.' On that
Isma`il said: 'That was my father, and you are the
threshold (of the door). He has told me to keep you with
me.' Then Ibrahim stayed away from them for a period
that lasted for as long as Allah wished and called on
them after that. He saw Isma`il under a tree near
Zamzam, sharpening his arrows. When he saw
Ibrahim, he rose up to welcome him (and they greeted
each other as a father does to his son or a son does to
his father). Ibrahim said: 'O Isma`il, Allah has given me
an order.' Ishmael said: 'Do what your Lord has ordered
you to do.' Ibrahim asked: 'Will you help me?' Isma`il
said: 'I will help you.' Ibraham said: ‘Allah has ordered
me to build a house here,' pointing to a hillock higher
than the land surrounding it. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, added: ‘They then
raised the foundations of the House. Isma`il was
bringing the stones and Ibrahim was building them, and
when the walls were high, Isma`il brought this stone
and placed it for Ibrahim who stood over it and carried
on building. While Isma`il was handing him the stones,
both of them were saying: {O our Lord! Accept (this
service) from us, Verily, You are the All-Hearing, the AllKnowing.} In another narration: ''Ibrahim took Isma`il
and the mother of Isma`il and went away. They had a
waterskin with them containing some water. Isma`il's
mother would drink water from the water-skin, so her
milk would flow for her child. When Ibrahim reached
Makkah, he told her to stay under a tree and afterwards
returned home. Isma`il's mother followed him, and
when they reached Kada', she called to him from
behind: 'O Ibrahim! To whom are you leaving us?' He
replied: 'To Allah.' She said: 'I am pleased to be with
Allah.' She returned to her place and started drinking
water from the waterskin, and her milk flowed for her
child. When the water had all been used up, she said
to herself: 'I should go and look to see if I can see
somebody.' She ascended Mount Safa and looked in
vain, hoping to see somebody. When she came down
to the valley, she ran until she reached Mount Marwah.
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، إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل:رواية
ٌ َّ َ
 فجعلت أم إسماعيل تَشب من،معهم شنة فيها ماء
َ َّ َّ
 فوضعها، حىت قدم مكة،الشنة فيَ ِد ُّر بلنها ىلع صبيها
َ
 فاتبعته أم، ثم رجع إبراهيم إىل أهله،حتت د ْو َحة
َ إسماعيل حىت ملا بلغوا َك َد
 يا:اء نادته من ورائه
ُ
رضيت
: قالت، إىل اهلل:إبراهيم إىل من ترتكنا؟ قال
َّ َّ
ْ
ْ
 فرجعت وجعلت تَشب من الشنة ويدر بلنها،باهلل
 لو ذهبت فنظرت: حىت ملا فين املاء قالت،ىلع صبيها

، فذهبت فصعدت الصفا: قال.لعيل أحس أحدا
، فلم حتس أحدا،فنظرت ونظرت هل حتس أحدا
 وفعلت ذلك، وأتت املروة،فلما بلغت الوادي سعت

، لو ذهبت فنظرت ما فعل الصيب: ثم قالت،أشواطا
ُ َ ْ
، كأنه يَنشغ للموت،فذهبت فنظرت فإذا هو ىلع حاهل
َ ُ
 لو ذهبت فنظرت لعيل:فلم ت ِق َّرها نفسها فقالت
 فنظرت، فذهبت فصعدت الصفا،أحس أحدا
: ثم قالت، حىت أتمت سبعا،ونظرت فلم حتس أحدا

: فقالت، فإذا يه بصوت،لو ذهبت فنظرت ما فعل
ْ ْ َ
 فإذا جربيل فقال بِع ِق ِب ِه،أ ِغث إن اكن عندك خري
 فانبثق املاء فدهشت، وغمز بِع ِق ِب ِه ىلع األرض،هكذا
َْ
." وذكر احلديث بطوهل...  فجعلت حت ِف ُن،أم إسماعيل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
She ran to and fro (between the two mountains) many
times. Then she said to herself: 'I should go and see
how the child is,' she went and found him in a state; on
the point of dying. She could not endure to watch him
dying and said (to herself): 'If I go and look, I might find
somebody.' She ascended Mount Safa and looked for
a long while, but could not see anybody. In this way,
she completed seven rounds (running) between Safa
and Marwah. Again she said (to herself): 'I should go
back and see how the child is.' Suddenly she heard a
voice and she said to that strange voice: 'Help us if you
can offer any help.' Lo and behold, it was Jibreel
(Gabriel) (whose voice she had heard). Jibreel hit the
earth with his heel like this, and water gushed out.
Isma`il's mother was astonished and started
scooping"...
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Ibn `Abbas, may Allah be pleased with both of them,
reported that Ibrahim (Abraham), may Allah's peace
and blessings be upon him, brought the mother of
Isma`il (Ishmael),—Hajar, the Copt, whom the King of
Egypt had gifted to his wife Sarah—and her son Isma`il
- who was then being breastfed - to the vicinity of the
Ka`bah. He left them near a big tree over Zamzam, on
a high place upon which the Sacred Mosque would later
be built. At that time there were no people there nor was
there any water. He left them a leather container of
dates and a waterskin. Then Ibrahim departed to AshShaam (Greater Syria). The mother of Isma`il followed
him and wondered where he was going and leaving
them in a valley with no people or anything to eat and
drink. She asked that many times, but Ibrahim did not
turn to her and instead continued on. Then she asked
if Allah had asked him to do this and Ibrahim said:
''Yes.'' She said that Allah would not let them down and
returned to her son, while Ibrahim moved on. When he
reached the Thaniyyah near Al-Hajoon, where they
could not see him, he stood in the direction of the
Ka`bah and supplicated, raising his hands, saying that
he had left his offspring behind in a valley in Makkah
with no vegetation, so they would be devoted to
worshipping Allah at the Sacred House (where it is
forbidden to hunt, cut trees, and fight) and do their
prayers. He supplicated to Allah to make people’s
hearts quick to love them and to provide them with fruit,
so they might thank Allah for His blessings. Allah
answered the prayers of Ibrahim. Hajar breastfed
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 جاء إبراهيم: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس

 بأم إسماعيل هاجر القبطية-صىل اهلل عليه وسلم وبابنها-اليت وهبها ملك مرص لزوجته سارة، حىت وضعها عند الكعبة،إسماعيل ويه ترضعه
،عند شجرة كبرية ثابتة فوق زمزم يف أىلع املسجد

 وليس بها ماء،اإلنس
ِ وليس بمكة يومئذ أحد من

 ووضع عندهما وَعء من جدل فيه،فوضعهما هناك
َّ
ً
 فتبعته، ثم وىل منطلقا إىل الشام، وسقاء فيه ماء،تمر

 يا إبراهيم أين تذهب وترتكنا:أم إسماعيل فقالت

بهذا الوادي اَلي ليس فيه أنيس وال يشء مما يؤلك
ً
، وال يلتفت إيلها،مرارا
ويَشب؟ فقالت هل ذلك

: آهلل أمرك بهذا؟ قال: فقالت هل،وانرصف إىل طريقه
ً
 ثم رجعت إىل ابنها؛ فانطلق. إذا ال يضيعنا:نعم قالت

 حىت إذا اكن عند-صىل اهلل عليه وسلم- إبراهيم
اثلَّ ِن َّية عند احلجون حيث ال يرونه استقبل بوجهه
 ثم دَع بهؤالء ادلعوات فرفع يديه،موضع ابليت
 (رب إِّن أسكنت من ذرييت) بعضهم (بواد غري:فقال

 وكونها كذلك يلتم اتلفرغ فيها،ذي زرع) وهو مكة
 (عند بيتك املحرم) اَلي حرم عنده الصيد،للعبادة

وقطع الشجر واملقاتلة (ربنا يلقيموا الصالة) بمكة

: قلوبهم (تهوي) أي:(فاجعل أفئدة من انلاس) أي

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Isma`il, drank the water, and ate the dates that she had
until there were no more water or dates. She and her
son became thirsty then, so she looked at her son
writhing in pain, hitting the ground, and rolling around
on it. Hajar left as she could not look at him in such a
state. She found Safa, the closest mountain to her, and
stood on it. Then she looked towards Makkah trying to
find people. When she reached the low valley, she did
not want to look at her son, so she hastened like an
exhausted person, arriving on Marwah. She went
seven times between Safa and Marwah in the hope that
she would find someone, but she did not. This is the
origin of the Sa'y ritual that people perform during Hajj
and `Umrah. When she stood on Marwah, she heard a
voice and told herself to listen. As she stayed silent, she
heard something again. So, she knew that she had
really heard it and needed relief. It was the Archangel
Jibreel in the Zamzam area. He dug with his heel or with
his wing until water emerged. So Hajar made
something like a basin and scooped water into her
waterskin and the water gushed forth as she was
scooping. Ibn `Abbas reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: “May
Allah bestow Mercy on Isma`il's mother! Had she not
scooped that water, Zamzam would just have been a
stream flowing on the surface of the earth.” By this the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
meant that the water would have been a stream. Hajar
drank and let her child drink. The angel told her: “Do not
be afraid of being neglected; this is the House of Allah,
which will be built by this boy and his father, and Allah
never neglects His people.'' The place for the House
was elevated like a hillock. Torrents would come down
from both sides, but would not submerge it. Later,
some people from the tribe of Jurhum passed by Hajar
and Isma`il. They were coming by the Way of Kada' and
stopped in the low area of Makkah. They saw a bird
hovering over a place and concluded that the bird was
hovering over water, although they had never seen
water in that valley before. They sent one or two
messengers to check it out. Those who were sent came
back with the news of there being water. So the people
went to the place and Isma`il’s mother was sitting by
the water, so they asked her permission to camp in her
area. She allowed them to do so, on condition that they
would have no right to the water; meaning that she had
full rights to the water and that she could give or
withhold it if she wished. They agreed. Isma`il’s mother
was comfortable with them being there, as she hated
staying alone. So the Jurhum sent for their families to
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ً
تَّسع (إيلهم) شوقا (وارزقهم من اثلمرات لعلهم

 وجعلت. وقد استجاب اهلل دَعءه،يشكرون) نعمتك
 وتأكل، وتَشب من ذلك املاء،أم إسماعيل ترضعه
من ذلك اثلمر؛ حىت إذا نفد وانتىه ما يف السقاء من

 وجعلت تنظر إيله،املاء؛ عطشت وعطش ابنها
َّ
يتمرغ ويرضب بنفسه األرض فانطلقت
يتلوى أو
 فوجدت الصفا،كراهية أن تنظر إيله وهو كذلك

 ثم،أقرب جبل إيلها يف األرض؛ فقامت عليه
ً
استقبلت مكة تنظر هل ترى أحدا؟ فلما بلغت
الوادي املسيل وفيه اَنفاض امتنع به رؤيتها لودلها

فخافت عليه فأرسعت وسعت سيع اَلي أصابته

 بعد تركها السيع وعودها: وأتت املروة أي،املشقة
ً  فنظرت هل ترى،لعادتها قبل وصوهلا الوادي
أحدا؟
ً فلم تر
 قال ابن عباس، ففعلت ذلك سبع مرات،أحدا

-صىل اهلل عليه وسلم-  قال انليب:-ريض اهلل عنهما-

 فلما أرشفت ىلع املروة،» «فذللك سىع انلاس بينهما:
ً
 تريد من، اسكيت: فقالت نلفسها،سمعت صوتا
ً تسمعت فسمعت
َّ  ثم،نفسها اإلنصات
: فقالت،أيضا
 فإذا يه بامللك جربيل عند.قد أسمعت فاغثين
أو قال- ، فبحث بعقبه أي مؤخر قدمه،موضع زمزم

، فجعلت جتعله مثل احلوض، حىت ظهر املاء-جبناحه
وجعلت تغرف من املاء يف سقائها وهو ينبع بشدة بعد

 قال ابن عباس- بقدر ما تغرف:ويف رواية- ما تغرف

-صىل اهلل عليه وسلم-  قال انليب:-ريض اهلل عنهما-

 رحم اهلل أم إسماعيل لو لم تغرف من املاء لاكنت:
ً
: قال.جاريا ىلع ظاهر األرض
 يعين.زمزم عينًا معينًا
 ال ختافوا: فقال هلا امللك،فَشبت وأرضعت ودلها
 وإن،اهلالك؛ فإن هاهنا بيتًا هلل يبنيه هذا الغالم وأبوه
ً
مرتفعا من
 واكن موضع ابليت،اهلل ال يضيع أهله

 فتأخذ عن يمينه وعن، تأتيه السيول،األرض اكلرابية

 فاكنت كذلك حىت مرت،شماهل؛ فال تغرقه السيول
َ
، مقبلْي من طريق ك َداء،بهم رفقة من قبيلة ُج ْرهم
ً فْنلوا يف أسفل مكة؛ فرأوا
: فقالوا،طائرا حيوم يف اجلو
 لعهدنا بهذا الوادي وما،إن هذا الطائر يلدور ىلع ماء
ً
 فإذا،فيه ماء؛ فأرسلوا رسوال أو رسولْي يستطلعان

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
come and stay there too. They all lived together and
increased in numbers. Isma`il grew up and learned
Arabic from them and their liking for him grew. When
he attained puberty, they married him to a woman from
their tribe. Isma`il’s mother later died. Ibrahim came to
visit his son after he had married, but did not find him.
So he asked his wife where he was and she told him
that he had gone out to hunt for them. He asked her
about their livelihood and condition, and she told him
that they were living in a terrible condition. Finding her
complaining and dissatisfied with what Allah was
testing them with, Ibrahim feared that his son would
develop the same feelings, so he told him to divorce her
by saying to the woman: “When your husband returns,
convey my greetings to him and tell him to change the
threshold of the door (of his house).” This is a metaphor
for divorce, as a woman is to her husband like a
threshold to a door. When Isma`il came back from
hunting, he felt as if something had happened at his
home. So he asked his wife if someone had visited
them. She told him that a man had been. She described
him and said that he asked her about their condition
and that she had told him that they were in distress.
Isma`il asked her if the man had given her any advice.
She said that the man had sent him his greetings and
asked him to change the threshold of his door. Isma`il
recognized the man to be his father and realized that
he had told him to divorce his wife. So he asked the
woman to rejoin her family; meaning that she was
divorced. He married another woman from the Jurhum
tribe. After a while, Ibrahim came to visit Isma`il but did
not find him. His wife said that he had gone out to seek
provisions. Another report says that she invited Ibrahim
to come and have some food and water. He asked her
about their condition and she said that they were doing
well and thanked Allah. He asked her what kind of food
they ate and she said meat and the water of Zamzam
and rain water was what they drank. So Ibrahim prayed
that Allah would bless their meat and water. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said that if they also had grain at that time, Ibrahim
would have invoked divine blessings on it too. Ibn
`Abbas said that if anyone outside Makkah only eats
meat and water, they would suffer from stomachaches
and a bad temperament. Then Ibrahim asked the
woman to convey his greetings to Isma`il and told him
to keep the threshold of his door. When Isma`il returned
from hunting, he felt as if something had happened.
Another narration says that he perceived the scent of
his father. He asked his wife what had happened, so
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 وأم إسماعيل عند،هم باملاء فرجعا فأخربوهم فأقبلوا
 نعم: أتأذنْي نلا أن نْنل عندك؟ قالت:املاء فقالوا

 بل احلق فيه خمتص: أي.ولكن الحق لكم يف املاء
، نعم: قالوا. فإن شئت منحت وإن شئت منعت،ِب
 ويه حتب األنس وتكره،فوافق ذلك أم إسماعيل

 فْنلوا فأرسلوا إىل أهليهم فجاءوا فْنلوا.الوحشة
َّ
 وتعلم،وشب إسماعيل
معهم؛ حىت اجتمعوا وكَثوا

 وأعجبهم حىت، و كَثت رغبتهم فيه،العربية منهم
 وماتت، فلما بلغ احلُلم زوجوه امرأة منهم،كرب ونشأ
أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل

يتفقد حال ما تركه؛ فلم جيد إسماعيل فسأل امرأته
ً
، خرج يطلب نلا رزقا بالصيد:عنه أين هو؟ فقالت

ثم سأهلا عن عيشهم من الطعام والَشاب وعن
ٍّ  حنن ب:حاتلهم؟ فقالت
 ويف ضيق من املعاش،َش
ِ
 فلما رأى مزيد اتلربم وشدة. وشكت إيله،وشدة منه
 به زيادة يف ادلرجات-تعاىل- الضجر مما ابتالها اهلل

خيش أن يَّسي حاهلا إىل ودله فيقع يف مثل حاهلا
 فإذا جاء زوجك أبلغيه: فقال إبراهيم،فأمره بفراقها

 كناية عن طالق. وقويل هل يغري عتبة بابه،ساليم

امرأته؛ ألن املرأة تالزم ابليت كمالزمة العتبة

 فلما جاء إسماعيل من صيده كأنه أحس،للبيت
ً
 نعم جاءنا: هل جاءكم من أحد؟ قالت:شيئا؛ فقال
شيخ موصوف بكذا؛ فسأنلا عنك فأخربته فسألين

 فهل: قال،كيف عيشنا؟ فأخربته أنا يف مشقة وشدة
 نعم أمرين أن أقرأ عليك:أوصاك بيشء؟ قالت

ذاك أِب وقد
ِ : قال. ويقول لك غري عتبة بابك،السالم

. احلِق بأهلك، أن أفارقك:أمرين بتغيري عتبة ابلاب
 لكنه رصح به بقوهل،وهو من كنايات الطالق

 فلبث إبراهيم ما. وتزوج منهم امرأة أخرى،فطلقها

شاء اهلل ثم أتاهم بعد ذلك فلم جيد إسماعيل؛ فدخل

ويف-  خرج يبتيغ نلا: قالت.ىلع امرأته؛ فسأل عنه
: قال- أال تْنل فتطعم وتَشب:رواية فقالت امرأته

 حنن:كيف أنتم؟ وسأهلا عن عيشهم وحاهلم فقالت
َ خبري
 ما طعامكم؟: فقال.-تعاىل-  ومحدت اهلل.وسعة
 ماء زمزم: قالت. فما رشابكم: قال.قالت اللحم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
she told him, speaking in good terms of an old man and
reporting his questions about their livelihood. She also
told him that the old man had greeted Isma`il and asked
him to keep the threshold of his door. Upon this, Isma`il
said that that man had been his father who had told him
to keep his wife. After a while, Ibrahim came again
while Isma`il was under a tree close to Zamzam
repairing his arrow before attaching the arrowhead to it.
When he saw him, he stood up and welcomed him.
They did as a son and a father would do; shaking hands
and embracing. Ibrahim told Isma`il that Allah had given
him an order to build a house on an elevated place; on
the hillock. Ibrahim raised the foundations of the House
there and built on them. Isma`il brought the stones and
Ibrahim would descend from the Maqaam (standing
place) to take the stones from him and climb up to put
them where appropriate. When the building was very
tall, he brought the Maqaam stone. When he reached
the corner, he put it in its place, thus making the
Maqaam connected to the House. While he was
building and Isma`il was handing him the stones, they
were both praying that Allah would accept their building
of the House, as Allah heard their prayers and knew
their work. The statement that Isma`il learned Arabic is
strong proof that the Arabic language is an ancient
language and that it existed even before Ibrahim.
However, Isma`il was the first to have pronounced clear
Arabic. A Hadith says: “The first (person) whose tongue
spoke clear Arabic was Isma`il when he was a fourteenyear old boy.'' [Narrated by Ash-Shiraazi in Al-Alqaab]
[Al-Albaani: Authentic]

 امهلل بارك: فقال.أوهو وغريه من بايق املياه كماء مطر

-صىل اهلل عليه وسلم-  قال انليب.هلم يف اللحم واملاء

 ولو اكن،ولم يكن هلم يومئذ أي نوع من احلبوب

 قال ابن عباس.هلم دَع هلم فيه؛ تلعمه الربكة بدَعئه

 فهما ال َيلو عليهما أحد بغري مكة:-ريض اهلل عنه: قال إبراهيم. ويشتيك من بطنه،إال لم يوافقاه مزاجه
، فاقريئ عليه السالم،فإذا جاء زوجك من الصيد
ُ
 فلما جاء إسماعيل من،وم ِريه يثبِّت عتبة بابه
ً
كما جاء يف رواية وجد ريح- الصيد كأنه أحس شيئا

 شيخ، نعم: هل أتاكم من أحد؟ قالت: فقال-أبيه
 وأثنت عليه ذاكرة بعض أوصاف،حسن اهليئة

 فسألين كيف عيشنا؟، فسألين عنك فأخربته،كماهل
َّ
، نعم:فأوصاك بيشء؟ قالت
: قال.فأخربته أنا خبري
ِ
: قال.يقرأ عليك السالم ويأمرك أن تثبت عتبة بابك
 ثم. أمرين أن أديم عصمتك، وأنت العتبة،ذاك أِب

 ثم جاء بعد ذلك،بلث إبراهيم عنهم ما شاء اهلل
ِّ
وإسماعيل يصلح سهما قبل أن يُركب فيه نصله وهو

 فصنعا، فلما رآه قام إيله،حتت شجرة بقرب زمزم
كما يصنع الوادل بالودل والودل بالوادل من العناق

-تعاىل-  يا إسماعيل إن اهلل: قال إبراهيم.واملصافحة

 قال وتعينين؟. فاصنع ما أمرك ربك: قال.أمرين بأمر

 أمرين أن أبين-تعاىل-  فإن اهلل: قال. وأعينك:قال
 وقيل رشفة، وأشار بقوهل ها هنا إىل تل،بيتًا ها هنا
 واكنت السيول ال،مرتفعة ىلع ما حوهلا من األرض

، فعند ذلك رفع إبراهيم األساس من ابليت،تعلوها
، فجعل إسماعيل يأِت باحلجارة،ورفع ابلناء عليها

وإبراهيم ىلع املقام يْنل منه ألخذ احلجر من

 حىت إذا، ثم يعلو به فيضعه حمله من ابلناء،إسماعيل
ارتفع ابلناء جاء حبجر املقام؛ فلما بلغ املوضع اَلي

 وأخذ املقام فجعله،فيه الركن وضعه يومئذ موضعه
ً
 اكن يبين وإسماعيل يناوهل احلجارة،الصقا بابليت
وهما يقوالن (ربنا تقبل منا) بناء ابليت (إنك أنت

 ويف قوهل (تعلم.السميع) دلَعئنا (العليم) ببناء ابليت

 وأنها قبل،العربية) ديلل قوي ىلع قدم اللغة العربية

 لكن إسماعيل أول من-عليه السالم- إبراهيم
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نطق باللغة العربية املبينة ،كما يف احلديث "أول من

فتق لسانه بالعربية املبينة إسماعيل و هو ابن أربع

عَشة سنة" رواه الشريازي يف األلقاب وصححه

الشيخ األبلاِّن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• بأم إسماعيل  :اسمها َ
هاجر ،ويه قبطية وهبها لسارة ملك مرص اَلي أراد سارة فحفظها اهلل -تعاىل -منه.
• ادلوحة  :الشجرة الكبرية.

• ابليت  :الكعبة.
• جرابًا  :وَعء من اجلدل.
الس َق ُ
اء  :إناء يكون للماء واللنب.
• ِ
َ َّ َ َّ
• قىف  :وىل وذهب.
• اثلَّنِ َّية  :الطريق يف اجلبل واكنت عند احلجون.
َ َ
• يتَل َّبط  :يتمرغ ويرضب بنفسه األرض.
ْ
اجلَر َّي َّ :
الرسول.
• ْ ِ
َ
• ألىف  :وجد.
• َش َّ
ب  :كرب ونشأ.
ِّ َ
يغري عتَبَة بابه  :كناية عن طالق امرأته ،وكىن عن املرأة بعتبة ابلاب ملا فيها من حفظ ابلاب وصون ما يف داخله وكونها حمل الوطء.
•
َ ْ
• جهد  :مشقة.
َْ
• املجهود  :اَلي أصابه اجلهد أي املشقة.
• صه  :اسكيت.
ُ
ُ
• حتَ ِّو ُضه  :جتعله مثل احلوض.
َ
ً
ظاهرا جاريًا ىلع وجه األرض.
• عيْنًا َم ِعينًا :
َّ َ
• الضيْ َعة  :اهلالك.
ُ
• ُج ْره ٍم  :قبيلة قحطانية ،هاجرت من ايلمن إىل احلجاز ،وسكنت مكة.
ً
ً
طائرا َعئِفا  :اَلي حيوم ىلع املاء ويرتدد وال يميض عنه.
•
َْ
ُ
ْ
َ
• أنفسهم  :من انلفاسة واجلودة ،أي :كَثت رغبتهم فيه.
• أدرك  :بلغ احللم.

• يطالع تركته  :يتفقد حال ما تركه.
• آنس َّ :
أحس.
ِّ
• يَ ْربي َنبْ ًال  :يُصلح ً
سهما قبل أن يركب فيه نصله وريشه.
ِ
ِ
َ
• أك َمة  :تل ،وقيل :رشفة اكلرابية وهو :ما اجتمع من احلجارة يف ماكن مرتفع واحد.
ِّ َّ
• الشنة  :يه اجلدلة ابلايلة ،واملراد هنا السقاء.
ْ َ ُ ْ
• يَنشغ  :يَش َهق.
• زمزم  :يه ابلرئ املباركة املشهورة ،تقع جنوب رشق الكعبة.
• أرشفت  :علت.
• َّ
يدر بلنها  :يكَث.
َ
• ك َداء  :العقبة الصغرى بأىلع مكة.
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• فبحث بعقبه  :حفر بمؤخرة قدمه.
َْ
• حت ِفن  :تمْل كفها.
• درعها  :قميصها.

فوائد احلديث:
 .1استحباب استقبال القبلة حال ادلَعء؛ فقد استقبل إبراهيم -عليه السالم -ابليت ودَع.
واإلعراض عن أعراض ادلنيا فإنها حينئذ تنقاد هل.
 .2يف قوهل (ربنا يلقيموا الصالة) حتريض للمقيم بمكة ىلع عبادة املوىلِ ،
 .3احلث ىلع اتلولك ىلع اهلل واتلرضع إيله ،ومن تولك ىلع اهلل كفاه ،ومن فوض إيله أمره وقاه.
 .4مبادرة األنبياء لطاعة ربهم ،واتلضحية من أجل مرضاته بأوالدهم وأزواجهم.
 .5أن ماء زمزم طعام طعم؛ حيث اكن طعام أم إسماعيل وابنها.
 .6فيه بيان للحكمة من السيع يف مناسك احلج.
 .7شدة فراسة العرب؛ حيث استدلوا ىلع وجود املاء بتعاقب الطري ىلع ماكنه.
 .8يف قوهل (تعلم العربية) ديلل قوي ىلع قدم اللغة العربية.
 .9فيه استحباب مفارقة من ال صرب هلا عند تعاور الشدائد.
 .10فيه بر الوادل وتنفيذ أمره واملسارعة إيله.
 .11وقوع الطالق بالكناية يعين باللفظ غري الرصيح لقول إبراهيم يغري عتبة بابه ،وفَّسها إسماعيل بالطالق.
 .12كراهية اتلضجر من حال العيش ،واستحباب شكر املنعم ىلع لك حال.
 .13مسئويلة الوادل عن أوالده وتفقده هلم.
 .14من أسايلب ادلعوة الكناية.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
(1422ه) .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم
رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د.
بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م.
ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه  .ديلل الفاحلْي ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،بريوت .تطريز رياض الصاحلْي
للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423( ،ه) .صحيح اجلامع الصغري
وزياداته،حممد نارص ادلين األبلاِّن،انلارش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)8346( :
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خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة

 .1665احلديث:

عن عمران بن احلصْي -ريض اهلل عنهما ،-قال:
ُ
بينما رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بعض
َْ َ
ْ
َ
اره ،وامرأة من األنصار ىلع ناقة ،فض ِج َرت
أسف ِ
َ َْ
فل َعنت َها ،فسمع ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ ٌَ
ُ ُ
َ َ
وسلم -فقال« :خذوا ما عليها ود ُعوها؛ فإنها َمل ُعونة»،
َ َ ِّ
قال عمران :فكأِّن أراها اآلن تميش يف انلاس ما
َْ ُ
يع ِرض هلا أحد".
درجة احلديث :صحيح.

Unload it and set it free, for it is cursed
**

1665. Hadith:

`Imraan ibn al-Husayn, may Allah be pleased with both
of them, reported: “We were with the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
on one of his journeys, and there was a woman from
the Ansaar riding a she-camel. It annoyed her and so
she invoked curse upon it. Hearing that, the Messenger
of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
said: ‘Unload it and set it free, for it is cursed.’ It is as if
I could still see it walking amongst people and no one
”trying to hold it.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

عن عمران بن حصْي -ريض اهلل عنه -أن :امرأة من `Imraan ibn Husayn, may Allah be pleased with him,
reported that a woman from the Ansaar was riding her
األنصار اكنت ىلع بعري هلا فتعبت منها وسأمت she-camel. She became displeased with it and started
فقالت :لعنك اهلل ،فسمع ذلك انليب -صىل اهلل عليه to curse it. Hearing her curse of the she-camel, the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
وسلم -فأمر أن يؤخذ ما عليها من الرحل واملتاع ،ثم
ordered that it should be unloaded of her luggage and
ترصف ،فإنها قد لعنت .قال عمران -ريض اهلل عنهset free, for it was cursed. `Imraan, may Allah be -
 :فلقد رأيتها أي انلاقة تميش يف انلاس ال يتعرض هلا pleased with him, added: I saw that she-camel walking
amongst the people and no one showing any concern
أحد؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر أن for it. This is because the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, ordered that it should be
ترصف.
released.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :مسلم
اتلخريج :عمران بن حصْي -ريض اهلل عنهما-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• فضجرت  :ضاقت وغضبت.
• خذوا ما عليها  :أي ما عليها من املتاع.

فوائد احلديث:
 .1الزجر عن اللعن حىت يف حق احليوانات.
 .2الصرب ىلع احليوان واإلحسان إيله.
 .3فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذلك تعزيرا للمرأة اليت لعنت هذه ادلابة ويه ال تستحق.
املصادر واملراجع:
1-رياض الصاحلْي للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،ط2007. 1م-2 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحْي :رشح ادلكتور مصطىف

اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة.ط1987. 1م-3 .كنوز رياض الصاحلْي ،املجلس العليم كنوز دار إشبيليا ،الرياض.ط2009 .1م-4 .صحيح مسلم
بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب/بريوت-5 .رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،مؤسسة ابن عثيمْي اخلريية ،مدار الوطن
للنَش ،الرياض ،ط1426ه.

الرقم املوحد)6987( :
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"The best of your leaders are those whom
you love and who love you, and who invoke
Allah's blessings upon you and you invoke
His blessings upon them. And the worst of
your leaders are those whom you hate and
they hate you, and whom you curse and
they curse you".

خيار أئمتكم اذلين َتبونهم وحيبونكم،

وتصلون عليهم ويصلون عليكم .وَشار
أئمتكم اذلين تبغضونهم ويبغضونكم،
وتلعنونهم ويلعنونكم

 .1666احلديث:

**

1666. Hadith:

عن عوف بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفوَعً« :خ َي ُ
ار
ِ
ُ ُّ
أئمتكم اَلين حتبونهم وحيبونكم ،وت َصلون عليهم
ورش ُ
ويصلون عليكمَ .
ار أئمتكم اَلين تبُغضونهم
ِ
ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم!» ،قال :قلنا:
ُ ُ
يا رسول اهلل ،أفال ن َنابِذ ُهم؟ قال« :ال ،ما أقاموا فيكم
الصالة .ال ،ما أقاموا فيكم الصالة».

درجة احلديث :صحيح.

‘Awf ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The best of your leaders
are those whom you love and who love you, and who
invoke Allah's blessings upon you and you invoke His
blessings upon them. And the worst of your leaders are
those whom you hate and they hate you, and whom you
curse and they curse you." He was asked: "O
Messenger of Allah, shouldn't we overthrow them?" He
said: "No, as long as they establish prayer amongst
you. No, as long as they establish prayer amongst you".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:
َّ

Brief Explanation:

َّ
أن ِمن حاكم املسلمْي َمن هم This Hadith indicates that Muslim leaders may be
دل هذا احلديث ىلع
righteous and may be unrighteous and disobedient to
َ
أهل صالح ومنهم من هم أهل فسق وقلة ديانة ،ومع Allah. However, it is not permissible to rebel against
ذلك ال جيوز اخلروج عليهم ما داموا حمافظْي ىلع them as long as they uphold the rituals of Islam, the
most important of which is the prayer. In other words,
إقامة شعائر اإلسالم وآكدها الصالة.
as long as they do not prevent (congregational) prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عوف بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• خيار  :أفضل
• أئمتكم  :والة أمركم
• اَلين حتبونهم  :حلسن سريتهم فيكم ورفقهم بكم.
• وحيبونكم  :المتثالكم.

• تصلون عليهم  :تدعون هلم.

• تعلنونهم  :أي لسوء أعماهلم.

• ويلعنونكم  :جمازاة ملا فعلتم معهم.
• ننابذهم َ :نالفهم برتك الطاعة هلم.

فوائد احلديث:
 .1حث والة األمور ىلع العدل يف الرعية تلحقيق األلفة بينهم.
 .2حث انلاس ىلع طاعة والة األمر يف غري معصية.
 .3وجوب املناصحة بْي احلاكم والرعية؛ ألنها جتلب املودة واأللفة ،ويسود األمن والرخاء.
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 .4استحباب ادلَعء للحاكم املسلم باتلوفيق والسداد.

 .5حتريم اخلروج ىلع والة األمور وإن جاروا ،وذلك بإمجاع الفقهاء.

 .6فيه ديلل ىلع تعظيم الصالة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .رشح رياض الصاحلْي البن عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض,
الطبعة  1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز املبارك
انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهكنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة
األوىل1430 ,ه  .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من
ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه.

الرقم املوحد)6384( :
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The best of you are those who learn the
Qur’an and teach it to others.

خريكم من تعلم القرآن وعلمه

 .1667احلديث:

**

1667. Hadith:

عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -عن انليب ‘Uthmaan ibn ‘Affaan, may Allah be pleased with him, -
َّ َ reported that the Prophet, may Allah’s peace and
َ ُ ُ
ريكم من تعلم
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :خ
blessings be upon him, said: “The best of you are those
َ َّ ُ
القرآن وعل َمه».
who learn the Qur’an and teach it to others”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

"خريكم من تعلم القرآن وعلمه" ،هذا اخلطاب َعم

Brief Explanation:
**

لْلمة ،فخري انلاس من مجع بْي هذين الوصفْي من
َ َّ
وعل َم القرآن ،تعلمه من غريه وعلمه
تعلم القرآن

غريه؛ ألن تعلم القرآن من أرشف العلوم ،واتلعلم

واتلعليم يشمل اتلعلم اللفظي واملعنوي ،فمن حفظ
القرآن يعين :صار يعلم انلاس اتلالوة ،وحيفظهم إياه
فهو داخل يف اتلعليم ،وكذلك من تعلم القرآن ىلع

هذا الوجه فهو داخل يف اتلعلم ،وانلوع اثلاِّن :تعليم
املعىن يعين :تعليم اتلفسري أن اإلنسان جيلس إىل

انلاس يعلمهم تفسري الكم اهلل -عز وجل -كيف
يفَّس القرآن ،فإذا علم اإلنسان غريه كيف يفَّس
القرآن وأعطاه القواعد يف ذلك فهذا من تعليم

القرآن.

“The best of you are those who learn the Qur’an and
teach it to others”: this is an address to the whole
Ummah (Islamic community). Hence, the best of the
Muslims are those who combine between these two
properties of learning and teaching the Qur’an.
Learning the Qur’an is one of the most honorable
branches of knowledge. Such learning and teaching
include both the words and meaning. Memorizing the
Qur’an and teaching people how to recite and
memorize the Qur’an is included in teaching. On the
other hand, learning such recitation and memorization
of the Qur’an is included in the process as well. The
second kind of learning and teaching has to do with the
meanings of the Qur’an. Hence, teaching the Qur’an
also includes teaching Qur’an interpretation, how to do
so, as well as informing people about the necessary
rules in this regard.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1فضل تعلم القرآن الكريم وجتويده ،وفضل تعليمه.
 .2فضل العمل بما فيه من األحاكم واآلداب واألخالق.
 .3ينبيغ ىلع العالم بذل العلم بعد تعلمه.
ً
 .4تَشيف ملن تعلم شيئا من القرآن ،ورفع مْنتله بما تعلم.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ،ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :مصطىف اخلن
ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الَشبِج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط َ ،14عم  .1987 - 1407رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش:
دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .فتح
ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالِّن ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،

الرقم املوحد)5913( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Abu Bakr as-Siddeeq, may Allah be pleased
with him, entered upon a woman from
Ahmas tribe, called Zaynab, and he noticed
that she was not speaking

 ىلع-ريض اهلل عنه- دخل أبو بكر الصديق

 فرآها ًل تتلكم، زينب:امرأة من أمحس يقال هلا
**

1668. Hadith:

: احلديث.1668

 دخل أبو بكر الصديق: قال،عن قيس بن أِب حازم
َ ْ َ ىلع امرأة من أ-ريض اهلل عنه، زينب:مح َس يقال هلا
ْ
 َح َّجت: ما هلا ال تتلكم؟ فقالوا: فقال.فرآها ال تتلكم
ً
 هذا من، فإن هذا ال حيل، تكليم: فقال هلا، مص ِمتة
. فتلكمت،عمل اجلاهلية

Qays ibn Abi Haazim reported: "Abu Bakr as-Siddeeq,
may Allah be pleased with him, entered upon a woman
from Ahmas tribe, called Zaynab, and he noticed that
she was not speaking, he asked: 'Why is she not
speaking?' They said: 'She has intended to perform
Hajj without speaking.' He said to her: 'Speak, for this
is unlawful; it is a practice of the pre-Islamic period of
ignorance.' Thereupon, she spoke.”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Bakr, may Allah be pleased with him, entered upon  ىلع امرأة من قبيلة-ريض اهلل عنه- دخل أبو بكر
a woman from the tribe of Ahmas, called Zaynab, and
he found that she was not speaking. He asked the  ملاذا: فسأهلم، فوجدها ال تتلكم،أمحس اسمها زينب
people about the reason behind her refusal to speak, ، تكليم: فقال هلا، حجت ساكتة: فقالوا،ال تتلكم
and they clarified that she had intended to perform Hajj
فإن ترك الالكم باللكية ال جيوز؛ فإنه اكن من عبادات
without speaking. Thereupon, Abu Bakr, may Allah be
pleased with him, told her that she should speak, for it  ودخول الرجل ىلع املرأة،اجلاهلية ثم حرمه اإلسالم
was not permissible to refrain from speaking altogether, ريض اهلل- من غري ريبة وال خلوة كما فعل الصديق
because this was an act of worship observed during the
. جائز-عنه
pre-Islamic period of ignorance and subsequently
banned by Islam. It is noteworthy here that it is
permissible for a man to enter upon a woman if this
involves no suspicion or seclusion, as done by Abu
Bakr, may Allah be pleased with him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو بكر الصديق:اتلخريج

. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. من عبادتهم اليت يزعمون أنها تقربهم إىل اهلل: • من عمل

. تشددوا:  وسموا محسا ألنهم حتمسوا يف دينهم أي، قبيلة من قريش: • أمحس
. ساكتة: • مصمتة

:فوائد احلديث
. فال، وإال، املستحب اتللكم باخلري من أمر بمعروف أو نيه عن منكر أو إفشاء السالم أو تعليم انلاس.1
. من حلف أال يتلكم يستحب هل الالكم وال كفارة عليه.2
. وجوب خمالفة أعمال اجلاهلية وأحواهلا.3
. ليس من شعائر ادلين اتلعبد بالصمت واإلمساك عن الالكم فإنه حرام.4
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،ألِب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عَش1407ه .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي،
تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية بدولة قطر .رشح رياض الصاحلْي ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمْي .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار
كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.

الرقم املوحد)6375( :

102

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

دخلت ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو

I visited the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, while he was in pain
because of fever, so I touched him

يوعك فمسسته

 .1669احلديث:

**

1669. Hadith:

ُ
دخلت ىلع Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported:
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال:
ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ "I visited the Prophet, may Allah's peace and blessings
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يوعك ،فمسسته،
ِّ be upon him, while he was in pain because of fever, so
َ
َ ْ
ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ً َ ً
فقلت :إنك
تلوعك وعاك ش ِديدا ،فقال« :أجل ،إِّن I touched him and said: 'You are in great pain from
ُ َ ُ
ُ َ ُ
ُ
ُ
َ
raging fever.' He said: 'Indeed, the pain I feel from fever
الن منكم».
وعك كما يوعك رج
أ
ِ
is like the pain that two men from among you might
"'get.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يذكر ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أنه دخل ىلع انليب
صىل اهلل عليه وسلم -وهو يتألم من شدة املرض،فمد يده فقال هل :إنك ليشدد عليك يف املرض يا
رسول اهلل ،فأخربه أنه يشدد عليه -صىل اهلل عليه

وسلم -يف املرض ،كما يشدد ىلع الرجلْي منا؛ وذلك

من أجل أن ينال -صىل اهلل عليه وسلم -أىلع درجات

الصرب.

Brief Explanation:
**

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, recalls
that he visited the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, while he was in pain from acute
sickness. He stretched out his hand and said: "O
Messenger of Allah, you are severely sick." The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
informed him that his sickness is as severe as the
sickness of two men among them so that he would
achieve the highest degree of patience.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• يوعك  :يتألم من احلىم وغريها.

فوائد احلديث:
 .1جواز إخبار املريض ملن سأهل بما جيده من األلم.
 .2األنبياء يناهلم الوجع ،واحلكمة فيه زيادة يف درجاتهم عند ربهم.
 .3جواز مس املريض ملعرفة حاهل.
َ ُ
 .4املرض إذا اشتد عظم األجر.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6010( :
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دعوه وأريقوا ىلع بوهل سجال من ماء ،أو ذنوبا

Let him be and pour a bucket, or pail, of
water onto his urine. You were sent to
make things easy and not to make them
difficult

من ماء ،فإنما بعثتم ميرسين ولم تبعثوا

 .1670احلديث:

معرسين

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :بال أعراِب يف
َ
املسجد ،فقام انلاس إيله ِيلَق ُعوا فيه ،فقال انليب صىل
ْ ً
اهلل عليه وسلم« :دعوه وأريقوا ىلع بوهل َسجال من
ُْ ُ
ماء ،أو َذنُوبا ً من ماء ،فإنما بُعثْتُ ْم ُميَ َِّّس َ
ين ،ولم تب َعثوا
ِ
ِ
ُم َع َِّّس َ
ين».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

**

1670. Hadith:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "A Bedouin man urinated in the mosque, so
the people started towards him to scorn him. So the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
said: 'Let him be and pour a bucket, or pail, of water
onto his urine. You were sent to make things easy and
" 'not to make them difficult.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

قام أعراِب ورشع يف ابلول يف املسجد انلبوي ،فتناوهل A Bedouin man got up and started to urinate inside the
Prophet’s mosque. So, the people attacked him with
انلاس بألسنتهم ال بأيديهم ,أي :صاحوا به ,فقال هلم their tongues, not with their hands; i.e. they shouted at
انليب صىل اهلل عليه وسلم :دعوه فلما انتىه من بوهل him in scorn. So, the Prophet, may Allah’s peace and
ً
blessings be upon him, asked them to leave him alone,
أمرهم أن يصبوا ىلع املاكن اَلي بال فيه دلوا من ماء،
and when the man finished urinating, the Prophet
وبْي هلم أنهم دَعة للتيسري وليس للتنفري وإبعاد ordered them to pour a bucket of water over the place
where he urinated, and explained to them that they
انلاس عن اهلدى.
were callers to facilitating matters, not to making
matters difficult and thus causing people to turn away
from guidance.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• أعراِب  :هو نزيل ابلادية من العرب.
• يلقعوا فيه  :يللوموه ويعنفوه.
• أريقوا  :صبوا.

• سجال  :وهو ادللو املمتلئة ماء.

• اَلنوب  :وهو ادللو الكبري املمتلئة ماء كذلك.

• معَّسين  :مشددين ومنفرين
• مسجد  :املسجد رشَع :لك موضع من األرض ،وخصصه العرف باملاكن املهيأ للصلوات اخلمس

فوائد احلديث:
 .1جهل األعراِب بأحاكم الَشيعة.
ً
 .2االحرتاز من انلجاسة اكن مقررا يف نفوس الصحابة.
 .3تغيري املنكر جيب يف حال القدرة عليه وال جيوز تأخريه.
 .4تغيري املنكر البد أن تراىع فيه احلكمة وانلظر يف العواقب.
 .5ينبيغ لدلايع أن يقدم املصلحة الراجحة يف إنكاره للمنكر.
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 .6ينبيغ الرفق باجلاهل وأخذه باليَّس.

 .7ينبيغ تعظيم املساجد وتْنيهها عن األقذار.

 .8بيان حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع تعليم انلاس اخلري وشفقته ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422رياض الصاحلْي-انلووي-تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسْي الفحل انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنَش واتلوزيع،
دمشق  -بريوت-الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .إرشاد
الساري لَشح صحيح ابلخاري ,تأيلف :أبو العباس أمحد بن حممد القسطالِّن ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ,طَ 7عم .1323

الرقم املوحد)5806( :
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The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessing be upon him, mentioned the
Dajjaal (Antichrist) one morning,
(sometimes describing him) to be
insignificant and at other times important,
till we thought that he might be amidst a
cluster of date-palms.

 ادلجال-صىل اهلل عليه وسلم- ذكر رسول اهلل
 فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف،ذات غداة
طائفة انلخل

**

1671. Hadith:

An-Nawwaas ibn Sam‘aan, may Allah be pleased with
him, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessing be upon him, mentioned the Dajjaal
(Antichrist) one morning, (sometimes describing him) to
be insignificant and at other times important, till we
thought that he might be amidst a cluster of date-palms.
We departed from the presence of the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
but returned shortly after. He noticed that (concern) in
us. So he said: 'What is the matter with you?' We said:
'O Messenger of Allah! You mentioned the Dajjaal this
morning, belittling him and mentioning his importance,
till we thought that he might be amidst a cluster of the
date-palms.' He said: 'It is not the Dajjaal that I fear for
you; if he were to appear while I am in the midst of you,
then I will be his adversary on your behalf. And if he
appears while I am not among you, then each man will
have to fend for himself. Allah will take care of every
Muslim after me. He is young, with curly hair, and his
eyes protruding. I compare him to ‘Abd-ul-‘Uzza ibn
Qatan. If anyone of you sees him, let him recite the
initial verses of Surat-ul-Kahf. He will appear from what
is between the Levant and Iraq, causing devastation
toward the right and toward the left. O worshipers of
Allah! Hold fast!' We said: 'O Messenger of Allah! How
long will he linger on the earth?' He said: 'Forty days, a
day like a year, a day like a month, a day like a week,
and the remainder of his days are like your days.' We
said: 'O Messenger of Allah! Do you think that during
the day that is like a year, the prayer of one day will be
sufficient for us?' He said: 'No; you will have to estimate
it.' We said: 'O Messenger of Allah! How fast will he
move on the earth?' He said: 'Like a rain storm driven
by the wind. He will come upon a people and call them,
and they will deny him and reject his claims. Then he
will leave them, and their wealth will follow him. They
will awaken in the morning with nothing left. Then he
will come upon a people and call them, and they will
respond to him, believing in him. So he will order the
heavens to bring rain, and it will rain, and he will order
the land to sprout, and it will sprout. Their cattle will

106

: احلديث.1671

 ذكر: قال-ريض اهلل عنه- عن انلواس بن سمعان
، ادلجال ذات غداة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 فلما.فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف طائفة انلخل

: «ما شأنكم؟» قلنا: فقال، عرف ذلك فينا،رحنا إيله

 فخفضت فيه، ذكرت ادلجال الغداة،يا رسول اهلل
ُ «  فقال. حىت ظنناه يف طائفة انلخل،ورفعت
غري
ُ
 فأنا، إن َيرج وأنا فيكم،ادلجال أخوفين عليكم
ُ َحج
ُ
 فامرؤ،ولست فيكم
يج ُه دونكم؛ وإن َيرج
ِ
 إنه شاب. واهلل خليفيت ىلع لك مسلم،حجيج نفسه
َ
ُ  كأِّن أُ َشبِّ ُه ُه بعبد،َق َط ٌط عينه طافية
،الع َّزى بن ق َطن
 فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؛،فمن أدركه منكم
ً َّ َ
َ َ
 ف َعاث يمينا وَعث،إنه خارج خلة بْي الشام والعراق
 وما، يا رسول اهلل: يا عباد اهلل فاثبتوا» قلنا،شماال
 ويوم، يوم كسنة: «أربعون يوما:بلثه يف األرض؟ قال
: وسائر أيامه كأيامكم» قلنا، ويوم كجمعة،كشهر
 فذلك ايلوم اَلي كسنة أتكفينا فيه،يا رسول اهلل

 يا رسول: قلنا.» اقدروا هل قدره، «ال:صالة يوم؟ قال
 «اكلغيث استدبرته: وما إرساعه يف األرض؟ قال،اهلل
 فيدعوهم فيؤمنون به، فيأِت ىلع القوم،الريح

 واألرض، فيأمر السماء فتمطر،ويستجيبون هل
. فرتوح عليهم سارحتهم أطول ما اكنت ذرى،فتنبت
 ثم يأِت القوم، وأمده خوارص،وأسبغه ْضوَع

، فينرصف عنهم، فريدون عليه قوهل،فيدعوهم
َ فيصبحون ُم ْمحل
،ْي ليس بأيديهم يشء من أمواهلم
ِ ِ
 فتتبعه، أخريج كنوزك: فيقول هلا،ويمر باخلربة
َََ
 ثم يدعو رجال ممتلئا شبابا،يب انلحل
ِ كنوزها كيع
ِ اس
 ثم، فيقطعه جزتلْي رمية الغرض،فيرضبه بالسيف
 فبينما هو، ويتهلل وجهه يضحك، فيقبل،يدعوه

صىل اهلل- كذلك إذ بعث اهلل تعاىل املسيح ابن مريم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
return to them with their coats the longest, their udders
the fullest, and their stomachs the fattest. Then he will
come upon some ruins, saying to it: ‘Bring me your
treasures!’ He will turn to leave it, and it will follow him
like drone bees. Then he will call a young man, full of
youth, and he will strike him with the sword, cutting him
into two pieces. Then he will call him, and he will come
forward with his face beaming and laughing. So while
he is doing that, ‘Isa (Jesus), the son of Mariyam
(Mary), peace be upon him, will descend in eastern
Damascus at the white minaret, wearing two garments
lightly dyed with saffron and placing his hands on the
wings of two angels. When he lowers his head, drops
fall of it, and when raises it, gems like pearls drop from
him. His breath will not reach any disbeliever but that
he will die, and his breath will reach as far as his sight.
So he will pursue him (the Dajjaal) and will catch up with
him at the gate of Ludd, where he will kill him. Then
people whom Allah will have protected will come to ‘Isa,
the son of Mariyam, and he will wipe their faces and
inform them of their ranks in Paradise, it will be under
such conditions that Allah will reveal to him: ‘I have
brought forth from among My slaves such people
against whom none will be able to fight; you take these
people safely to At-Tur.’ Then Allah will send Gog and
Magog, and they will swarm down from every mound.
The first of them will pass by the lake of Tiberias and
drink out of it. And when the last of them will pass, he
will say: ‘There was once water there.’ ‘Isa and his
companions will then be besieged there (and they will
be so hard pressed) that the head of an ox will be
dearer to one of them than one hundred dinars is to one
of you today. Prophet ‘Isa and his companions will
supplicate Allah, Who will send to them insects which
will attack their (Gog and Magog) necks, and in the
morning they will perish like one single person. Prophet
‘Isa and his companions will then come down to the
earth (from the mountain they were on), and they will
not find on the earth as much space as a single span
that is not filled with their putrefaction and stench.
Prophet ‘Isa and his companions will then again
beseech Allah, Who will send birds whose necks will be
like those of Bactrian camels, and they will carry them
and throw them where Allah wills. Then Allah will send
rain which no house of clay or hair will keep out, and it
will wash the earth until it will appear like a mirror. Then
the earth will be told to bring forth its fruit and restore its
blessing and, as a result thereof, a group of persons will
be able to eat from one pomegranate and seek shelter
under its skin, and a cow will give so much milk that a
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 فيْنل عند املنارة ابليضاء رشيق دمشق-عليه وسلم
ََْ ُ ْ َ
 إذا، واضعا كفيه ىلع أجنحة ملكْي، ْي
ِ بْي مهرودت
، وإذا رفعه حتدر منه مجان اكللؤلؤ،طأطأ رأسه قطر
 ونفسه ينتيه،فال حيل لاكفر جيد ريح نفسه إال مات

 فيطلبه حىت يدركه بباب دل،إىل حيث ينتيه طرفه

 قوما-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم يأِت عيَس،فيقتله

 فيمسح عن وجوههم وحيدثهم،قد عصمهم اهلل منه

 فبينما هو كذلك إذ أوىح اهلل،بدرجاتهم يف اجلنة
 أِّن قد:-صىل اهلل عليه وسلم- تعاىل إىل عيَس
َ ،أخرجت عبادا يل ال يَ َدان ألحد بقتاهلم
فح ِّر ْز
ِ
ُّ عبادي إىل
 ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم.الطور
ُ َْ َ َ
َ َ َ
رب َّية
ِ  فيمر أوائلهم ىلع حبرية ط،من لك حد ٍب ين ِسلون
 لقد اكن: ويمر آخرهم فيقولون،فيَشبون ما فيها
صىل اهلل عليه-  وحيرص نيب اهلل عيَس،بهذه مرة ماء

 وأصحابه حىت يكون رأس اثلور ألحدهم-وسلم
 فريغب نيب اهلل،خريا من مئة دينار ألحدكم ايلوم

ريض اهلل-  وأصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- عيَس
َ َ َّ
انلغف
 فريسل اهلل تعاىل عليهم، إىل اهلل تعاىل-عنهم
َ
َ َ
 ثم، فيُصبحون ف ْرىس كموت نفس واحدة،يف ِرقابهم
-صىل اهلل عليه وسلم- يهبط نيب اهلل عيَس
 فال جيدون، إىل األرض-ريض اهلل عنهم- وأصحابه
ََ
َ
ْ
 فريغب،رب إال مْله َزه ُم ُه ْم ونتنُ ُهم
ٍ يف األرض موضع ِش
-  وأصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- نيب اهلل عيَس

 فريسل اهلل تعاىل طريا، إىل اهلل تعاىل-ريض اهلل عنهم
ْ ُ
 فتطرحهم حيث شاء، فتحملهم، ت
كأعناق
ِ ابلخ

 مطرا ال يكن منه بيت-عز وجل-  ثم يرسل اهلل،اهلل
ََ َ
،  فيغسل األرض حىت يرتكها اك َّلزلق ِة، َم َد ٍر َوال َو َب ٍر
 فيومئذ، وردي بركتك، أنبيت ثمرتك:ثم يقال لْلرض
ُ
ْ َ
،  ويستظلون بِقح ِف َها،تأكل ال ِع َصابَة من الرمانة
ويبارك يف الرسل حىت أن اللقحة من اإلبل تلكيف
الفئام من انلاس؛ واللقحة من ابلقر تلكيف القبيلة
َ َ
َ  واللَّ ْق،من انلاس
حة من الغنم تلكيف الف ِخذ من

انلاس؛ فبينما هم كذلك إذ بعث اهلل تعاىل رحيا طيبة

 فتقبض روح لك مؤمن ولك.فتأخذهم حتت آباطهم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َ ُ َ َََ
whole party will be able to drink it. And a camel will give ون فيها تهارج
مسلم؛ ويبَق رشار انلاس يتهارج
so much milk that a whole tribe will be able to drink from
.» فعليهم تقوم الساعة،احلمر
it, and sheep will give so much milk that a whole family
will be able to drink from it; and at that time, Allah will
send a pleasant wind which will soothe them even
under their armpits, and it will take the life of every
Muslim, and only the wicked people will survive, and
they will commit adultery like monkeys, and those are
the people to whom the Last Hour will come"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

One of the major signs of the Hour is the emergence of  وهو ما،من عالمات الساعة الكربى خروج ادلجال
the Dajjaal (the Antichrist), as reported in the Hadith.
This is one of the matters of the unseen in which we ذكر يف احلديث فيه من أمور الغيب اليت جيب
must believe exactly as the Prophet, may Allah's peace اإليمان واتلصديق بها كما أخرب بها نيب اهلل صىل اهلل
and blessings be upon him, told about them. His
 فذكرت أوصافه اكملة حىت ال ختىف ىلع،عليه وسلم
characteristics were fully mentioned so that nothing of
them would be hidden to any Muslim. Allah, the  وقد أعطاه اهلل من القدرات،املسلم من أمره
Exalted, endowed him with amazing and supernatural  ويمر ىلع،العجيبة واخلوارق امتحانا ً واختبارا ً للناس
powers as a test for the people. He will pass by all parts
ً
أمره
نهاية
ويكون
،واملدينة
مكة
إال
األرض مجيعا
of the globe save for Makkah and Madinah. His end will
be at the hands of Prophet ‘Isa (Jesus), peace be upon  ثم يظهر،ىلع نيب اهلل عيَس عليه الصالة والسالم
ً
him. Then Gog and Magog will emerge and spread
 وهم من،يأجوج ومأجوج ويملؤن األرض فسادا
corruption all over the world. Their emergence is also
ً
one of the signs of the run-up to the Hour. Then Prophet  ويترضع نيب اهلل عيَس،عالمات الساعة أيضا
‘Isa, peace be upon him, and the believers will implore ،واملؤمنون إىل اهلل تعاىل حىت َيلصهم اهلل منهم
Allah, the Exalted, till He saves them from these evil
beings. Following these weighty events, the Hour will وتقوم الساعة بعد هذه األحداث والوقائع الكربى
take place, as Allah will have taken the lives of His  وتقوم،وقد قبض اهلل تعاىل أرواح عباده املؤمنْي
believing slaves. Thus, the Hour will come while only
. القيامة ىلع رشار اخللق
the most wicked people are left on earth.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه مسلم:راوي احلديث
. -ريض اهلل عنه-  انلواس بن سمعان:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. حقره وصغره ثم عظمه وفخمه لعظم فتنته: • خفض فيه ورفع
. حىت توهمنا أنه ىلع مقربة من َنل املدينة: • حىت ظنناه يف طائفة انلخل
. شديد جعودة الشعر: • قطط

. ذهب نورها أو عينه بارزة وفيها بصيص من نور: • عينه طافية

. رجل من بين املصطلق من خزاعة هلك يف اجلاهلية: • عبد العزى بن قطن

. واملراد بيان رسعة إفساده يف األرض، جاءت بعده فجففته: • استدبرته الريح
. جييبونه ويتبعونه: • ويستجيبون هل
. ترجع عليهم: • فرتوح
. بهائمهم: • سارحتهم
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ً
• وأسبغه ْضوَع  :أطوهل لكَثة اللنب.
ُ َّ
أمد خوارص  :لكَث امتالئها من الشبع.
•

ْ
• ممحلْي  :ينقطع عنهم املطر وتيبس األرض والالك.
• اخلربة  :املوضع اخلراب.
ً
• ممتىلء شبابا  :يف عنفوان شبابه.
• قطر  :نقط املاء منه.

• مجان اللؤلؤ  :حبات من الفضة تصنع ىلع هيئة اللؤلؤ الكبار ،واملراد ينحدر منه املاء ىلع هيئة اللؤلؤ يف صفائه.
• َّدل  :بدلة قريبة من بيت املقدس يف فلسطْي.
• حدب  :غليظ األرض ومرتفعها.

• ينسلون  :يَّسعون ،واملراد يظهرون من لك ماكن.

• طربية  :بدلة مطلة ىلع ابلحرية ،يف طرف اجلبل ،ويه ايلوم حتت سيطرة يهود لعنهم اهلل وطهر ابلالد منهم.
• زهمهم  :رحيهم املنتنة.

• كموت نفس واحدة  :يموتون دفعة واحدة.
• املدر  :هو الطْي الصلب.
• الوبر  :هو اخلباء.

• يتهارجون تهارج احلمر  :جيامع الرجال النساء عالنية حبرضة انلاس كما تفعل احلمري وال يكرتثون َللك.
• انلغف  :دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم.
• َعث  :العيث :أشد الفساد.

• اَلرى  :مجع ذروة ،وهو أَعيل األسنمة.
• ايلعاسيب  :ذكور انلحل.
• جزتلْي  :قطعتْي.

• الغرض  :اهلدف اَلي يرىم إيله بالنشاب.
• الزلقة  :املرآة.
• الرسل  :اللنب.

فوائد احلديث:
1- .1إثبات ظهور ادلجال ،وبيان عظم فتنته ،وأنها أشد فتنة تمر باملسلمْي
2- .2من صفات ادلجال أنه  :شديد جعودة الشعر ،عينه اكلعنبة الطافية فيه بارزة ذهب نورها ألنه أعور.
َ3- .3يرج ادلجال بْي العراق والشام.
ً
4- .4يمكث ادلجال أربعْي يوما؛ يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أيامه مثل أيام انلاس.
5- .5فساده يمْل األرض بَّسعة مذهلة حيث ال يأمن مؤمن من رشه ،وال َيلو من فتنته موطن خال مكة واملدينة فإنه ال يطأها.
6- .6يُعطى من اآليات العجيبة فتنة للعباد مثل رسعته يف األرض ،وإنزال املطر ،وكنوز األرض تتبعه كما يتبع انلحل أمريه.
7- .7جواز تعظيم شأن الكذاب وادلجال بليان شدة فتنته وحتذير األمة منه.
ً
ً
ً
ً
8- .8وجوب حتذير األمة اإلسالمية من ادلجاجلة ،وَللك فاضت السنة حتذيرا وإخبارا ووصفا ولم ترتك جماال َللك.
9- .9شفقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته وخوفه عليهم من ادلجاجلة اَلين يأتون من بعده.
 10- .10سعة رمحة اهلل باملؤمنْي حيث زودهم بسالح يبطل حجج ادلجال ،ومن ذلك  :أ /بيان صفاته مما يدل ىلع كذبه ودجله  .ب /قدرة املؤمن
ىلع قراءة ما كتب ىلع جبينه مما يدل ىلع كفره  .ج2 /حفظ فواتح سورة الكهف َعصم من رشه ،فمن أدركه فليقرأها عليه.

11- .11احلض ىلع اثلبات يف الفنت وعدم الزيغ.

12- .12بيان فضل سورة الكهف وأن فواحتها حرز ووقاية من فتنة ادلجال.

13- .13حب الصحابة ريض اهلل عنهم للعلم.

14- .14جواز التشبيه للتقريب.
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15- .15إثبات نزول املسيح عيَس ابن مريم صىل اهلل عليه وسلم ،واألخبار يف ذلك متواترة.

16- .16بيان أن عيَس صىل اهلل عليه وسلم هو اَلي يقتل ادلجال.

17- .17بيان عظم يأجوج ومأجوج وأن فتنتهم تمْل األرض وأنهم من عالمات الساعة الكربى.
ً
18- .18املال عند الشدة واجلوع ال يساوي شيئا لقوهل عليه الصالة والسالم :حىت يكون رأس اثلور ألحدهم خري من مائة دينار ألحدكم
ايلوم.

19- .19رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أقوى حجة وبيان من ادلجال ،فلو أنه ظهر يف زمنه لاكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الغالب هل ال

حمالة.

املصادر واملراجع:
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف
اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش 1407ديلل الفاحلْي لطرق رياض
الصاحلْي ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي،
تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر..

الرقم املوحد)6380( :
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We went out along with the children to
meet the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, at
`Thaniyyat-ul-Wadaa.

ذهبنا نتلىق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
مع الصبيان إَل ثنية الوداع

 .1672احلديث:

**

1672. Hadith:

عن السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما -قال« :ملا قدم
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من غزوة تبوك تلقاه
َ
انلاس ،فتلقيته مع الصبيان ىلع ث ِن َّي ِة الوداع» .ورواه
َ َ َّ
ابلخاري قال« :ذهبنا نتَلَق رسول اهلل -صىل اهلل
َ
عليه وسلم -مع الصبيان إىل ث ِن َّي ِة الوداع».
درجة احلديث :صحيح بروايتيه.

As-Saa'ib ibn Yazeed, may Allah be pleased with both
of them, reported: “When the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, returned from the
Battle of Tabook to Madinah, the people received him
and I met him along with the children at Thaniyyat-ulWadaa’." Al-Bukhari narrated: "We went out along with
the children to meet the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, at Thaniyyat`ul-Wadaa".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic with its two versions.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب السائب أنه ملا قدم انليب -صىل اهلل عليه وسلمAs-Saa'ib informed us that when the Prophet, may -
Allah's peace and blessings be upon him, returned from
مع الصحابة راجعْي من غزوة تبوك خرجوا the Battle of Tabook with the Companions, the people
الستقباهلم بثنية الوداع وهو موضع بقرب املدينةwent out to meet him at Thaniyyat-ul- Wadaa`, which is ،
a place near Madinah. They did so in order to make the
وذلك ملا فيه من اتلأنيس هلم واتلطييب خلاطرهم،
Prophet and his Companions feel at ease and
ً
والرتغيب ملن اكن قاعدا يف الغزو.
comfortable. Moreover, this good reception would
encourage those who stayed behind to participate in
the battle next time.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :الرواية األوىل رواها أبو داود ،والرواية اثلانية رواها ابلخاري.
اتلخريج :السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• تبوك  :بدلة بْي وادي القرى والشام ،تبعد عن املدينة انلبوية 778كم.
• الصبيان  :الغلمان قبل ابللوغ.

• اثلنية  :ما ارتفع من األرض.
َُ
َّ
ُ
• ثنية الوداع  :موضع بقرب املدينة ،سميت بذلك؛ ألن املسافر يشيع إيلها ويودع عندها.

فوائد احلديث:
 .1مَشوعية استقبال القادمْي من حرب أو سفر.
 .2حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع استقبال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف رجوعه من غزوة تبوك.
ً
ً
َّ
 .3أن غزوة تبوك تمثل تارَيا هاما لدلعوة اإلسالمية.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ط دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل  .1422سنن أِب داود ،دار الكتاب العريب ـ بريوت .كنوز رياض الصاحلْي
بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل
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محد ,دار العاصمة ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه.

الرقم املوحد)6386( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 ِمحارا-صىل اهلل عليه وسلم- َرأى رسول اهلل
َ ْ َ ْ ْ َ َ ر
 فأنكر ذلك،م ْوسوم ال َوج ِه

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, saw a donkey
that had been branded on the face. He
disapproved of it.
**

1673. Hadith:

: احلديث.1673

ً
 رأى: مرفوَع-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
َ محارا ًَم ْو ُس
َ ِ -  صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
وم
ْ َ
ُ َ
 «واهلل ال أ ِس ُمه إال أقىص: فأنكر ذلك؟ فقال،الوج ِه
ُ ُ
َْ
 فهو،يشء من الوجه» وأمر حبماره فك ِو َي يف َجا ِع َرتي ِه
.أول من كوى اجلاعرتْي

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported:
"The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, saw a donkey that had been
branded on the face. He disapproved of it. Thereupon,
Al-`Abbaas said: 'By Allah, I shall not brand (the animal)
but on the part most distant from the face.' Al-`Abbaas
then commanded that his donkey should be branded
on its hips. He was the first to brand an animal on the
hips".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, saw a donkey that was branded on its face, and
he denounced it. According to the Hadith of Ibn
`Abbaas, may Allah be pleased with him, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, cursed
the one who branded it in its face. Branding is normally
done to leave a mark on animals. Shepherds and those
who raise farm animals usually have particular
branding symbols. Each tribe has its own symbol, either
two slashes, a square shape, a circle, or crescent
shape. These symbols protect the animal if it is lost and
someone finds it, then they will know what tribe it
belongs to. Al-`Abbaas ibn `Abdul-Muttalib, may Allah
be pleased with him, said as it was mentioned in the
narration of Ibn Hibbaan on the authority of Ibn `Abbaas
that Al-`Abbaas branded a camel or an animal in its
face, and the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, saw it and became angry. So `Abbaas
said: I will not brand it except on its backside, so then
he branded it on its hips. After knowing about the
prohibition of branding in the face, he swore that he
would not brand an animal except on a spot that is the
furthest from its face. He ordered that his donkey
should be branded on its hips, where an animal strikes
its buttocks by its tail. An-Nawawi, may Allah have
mercy upon him, said: "If someone brands an animal,
then it will be desirable to brand sheep on their ears,
and camels and cows on their thighs, because it is a
hard and rough place where pain is less felt, there is
not much hair, and the branding mark is apparent. The
benefit of branding is to differentiate between people's
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ً
محارا قد
 رأى عليه الصالة والسالم:معىن احلديث
ُ
 ويف حديث ابن عباس، فأنكر ذلك،كوي يف وجهه

 "لعن فاعله" والوسم هو: _ ريض اهلل عنه _ اآلخر
 يتخذ،عبارة عن يك يكوي احليوان يلكون عالمة
 لك قبيلة هلا وسم معْي إما،أهل املوايش عالمة هلم

 املهم أن،رشطتان أو رشطة مربعة أو دائرة أو هالل

 والوسم هذا حيفظ املاشية إذا،لك قبيلة هلا وسم معْي
وجدت ضالة يعين ضائعة عرف انلاس أنها هلؤالء

 "فقال " أي العباس بن عبد.القبيلة فذكروها هلم
َّ َ املطلب _ ريض اهلل عنه _ كما هو ُم
رصح به يف رواية

ابن حبان يف صحيحه عن ابن عباس _ ريض اهلل
َ ،عنه _ أن العباس
ً وسم
 فرآه،بعريا أو دابة يف وجهه

: فقال عباس،انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ فغضب
َ
َ ،ال أس ْمه إال يف آخره
 و بعد أن."فوس َمه يف َجا ِع َرتيْه
ِ
َ ْ
َ
ً
 حلف أن ال ي ِسم محارا إال يف أقىص يشء،َع ِلم بانليه

 ويف رواية ابن حبان _ السابقة _ "ال أسمه،من وجهه
َ إال يف آخره
ُ فوس َمه يف َجا ِع َر َتيْه " ثم أمر حبماره
فو ِسم
ِ
ََ َ
ْ َ
ْ
َ
 حيث مرضب احليوان، ويه مؤخرته،يف جا ِعرتي ِه
َ
ََ
 "وإذا: _  قال انلووي _ رمحه اهلل.بِذن ِبه ىلع ف ِخذه
ُو ِس َم فيستحب أن ي َ ِس َم الغنم يف آذانها واإلبل وابلقر
ٌ ْيف أصول أفخاذها؛ ألنه موضع َصل
ب فيقل األلم فيه
ِ
َ
َ الو ْسم وفائدة
َ وَي ُف شعره ويظهر
الو ْسم تميزي احليوان
ِ

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بعضه من بعض ".فالعباس ريض اهلل عنه أول من animals." Al-`Abbaas, may Allah be pleased with him,
was the first one who branded his donkey on its
َ
وس َم محاره يف مؤخرته.
buttocks.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

َّ
َُْ َ ْ ْ
وم ال َوجه ُ :م َعلم ىلع وجهه باليكِّ.
• موس
َ
َ
تان  :ناحية الوركْي حول ادلبر.
• اجلا ِعر ِ

فوائد احلديث:

 .1انليه عن ْ
وس ِم احليوان يف وجهه.

 .2فضل العباس _ ريض اهلل عنه _ وطاعته نليه رسول اهلل _ صىل اهلل عليه وسلم _ عن وسم احليوان يف الوجه.
 .3فيه جواز ْ
وسم احليوان يف غري الوجه ،وإن اكن فيه يشء من اتلعذيب.

 .4وجوب إنكار املنكر.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـه كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلْي ،تأيلف :
سنة النَش 1418 :ه1997 -م
حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلْي ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار
رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن
الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نَش .
للنَش ،الطبعة 1426 :ه

الرقم املوحد)8891( :
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رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو

I saw the Messenger of Allah, peace be
upon him, on his death bed and he had a
utensil with water in it next to him.

باملوت وعنده قدح فيه ماء

: احلديث.1674

**

1674. Hadith:

َ
ُ
رأيت رسول اهلل
: قالت-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
ٌ َ
 عنده قدح فيه، وهو باملوت-  صىل اهلل عليه وسلمَ
َ
َ مس ُح
َ َ ثم ي،الق َدح
،وجهه باملاء
 وهو يُدخل يده يف،ماء
َ
َّ
َ َ
رات املوت أو َسكرات
ِ  «امهلل أعين ىلع غم:ثم يقول
.»املوت

`Aishah, may Allah be pleased with her, reported: “I saw
the Messenger of Allah, peace be upon him, on his
death bed and he had a utensil with water in it next to
him, into which he would insert his hand and then wipe
his face with water, and say: 'O Allah, help me to bear
the agonies of death.’" [At-Tirmidhi]
**

Hadith Grade:

، ولكن الزيادة ضعيفة،صحيح
َّ ويه ادلَعء بـ(امهلل
أعين ىلع
َ
َ َ :درجة احلديث
رات املوت أو َسكرات
ِ غم
.)املوت

Brief Explanation:

`Aishah, may Allah be pleased with her, reported: "I
saw the Messenger of Allah, peace be upon him, on his
death bed and he had a utensil with water in it next to
him, into which he would insert his hand and then wipe
his face with water, and say: 'O Allah, help me to bear
the agonies of death." Meaning: Help me to endure
them patiently, deliberately, and maintain my
consciousness so I will be aware of what I say, and so
the last thing I say will be the testimony that there is no
God but Allah and Muhammad is the Messenger of
Allah. This is because the situation of death is one of
intense horror and alarm, and if Allah does not support
you with patience then, you are in great danger. So the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
was saying: “O Allah, help me to bear the agonies of
death.” In another narration, he was saying: “There is
no God but Allah. Indeed, death has real agonies.”
Narrated by Al-Bukhari. The Prophet, peace be upon
him, said the truth, as Allah, the Almighty, says: {And
the agony of death will bring the truth…} [Surah Qaaf:
19]

**

:املعىن اإلمجايل

 رأيت رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن َعئشة

 عنده قدح فيه، وهو باملوت-صىل اهلل عليه وسلم، ثم يمسح وجهه باملاء، وهو يدخل يده يف القدح،ماء
 "امهلل أعين ىلع غمرات املوت وسكرات:ثم يقول

 يضع يده يف-صىل اهلل عليه وسلم-  فاكن،"املوت
: ويقول، ويمسح بذلك وجهه،اإلناء اَلي فيه املاء

 "ىلع سكرات:"امهلل أعين ىلع غمرات املوت" أو قال
َّ
وأتروى
 أعين عليها حىت أحتمل وأصرب: أي،"املوت

 وحىت َيتم يل، حىت أيع ما أقول،وال يزيغ عقيل
ً
بشهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل؛ ألن
 إذا لم يعنك اهلل، مقام هول وشدة،املقام مقام عظيم

 وهلذا اكن، ويصربك فأنت ىلع خطر-عز وجل ويف رواية،" "امهلل أعين ىلع غمرات املوت:يقول

رواه، " "ال هلإ إال اهلل إن للموت سكرات:أخرى يقول
 إذ-صىل اهلل عليه وسلم-  وصدق انليب، ابلخاري

.19 : "وجاءت سكرة املوت باحلق" ق:يقول اهلل تعاىل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه ابلخاري وزاد ادلَعء الرتمذي وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  َعئشة:اتلخريج

 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. إناء يَشب فيه املاء وحنوه: • قدح
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• غمرات املوت  :مجع غمرة ،وهو شدته.

• سكرات  :مجع سكرة ،ويه شدته اليت تفقد الويع.

فوائد احلديث:
 .1جواز استخدام املاء تلخفيف حىم املوت.
 .2اتلوجه إىل اهلل بادلَعء أن َيفف سكرات املوت ىلع املحترض.
 .3للموت سكرات وشدة حىت ىلع األنبياء -عليهم الصالة والسالمَ ،-لا طلبوا ختفيف هذه السكرات.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر
وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .ضعيف سنن الرتمذي؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِّن،
مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة األوىل1420 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نَش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف
د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6012( :
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حممد صىل اهلل عليه- رجالن من أصحاب

Two of the Companions of Muhammad,
may Allah's peace and blessings be upon
him, who never stop to pursue the good...

 الكهما ًل يألو عن اْلري-وسلم

**

1675. Hadith:

: احلديث.1675

-  دخلت أنا ومَّسوق ىلع َعئشة: قال،عن أِب عطية
َ
ٌ
رجالن من
: فقال هلا مَّسوق،-ريض اهلل عنها
ِ
ُ
َُ
 ِالكه َما ال يَألو-صىل اهلل عليه وسلم- حممد
أصحاب
ٍ
ِ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َْ
َ
ُ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 واآلخر،ري؛ أحدهما يعجل المغ ِرب واإلفطار
ِ ع ِن اخل
ُ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ
ِّ
جل ال َمغ ِر َب
 من يع:يؤخر املغرب واإلفطار؟ فقالت
َ
ُ
َْ
-  ابن مسعود: يعين- هلل
ِ  عبد ا:َواإلفطار؟ قال
ُ
َ
ْ
َ ْ
.هلل يَصنَ ُع
ِ  هكذا اكن رسول ا:فقالت

Abu ‘Atiyyah reported: "I and Masrooq went to ‘A’ishah,
may Allah be pleased with her, and Masrooq said to
her: 'There are two of the Companions of Muhammad,
may Allah's peace and blessings be upon him, who
never stop to pursue the good; but one of them hastens
to perform the Maghrib (sunset) prayer and break the
fast, while the other delays the Maghrib prayer and
breaking the fast.' She said: 'Who hastens to perform
the Maghrib prayer and break the fast?' He said,
'‘Abdullah', meaning: Ibn Mas‘ood. She said: 'This is
what the Messenger of Allah used to do"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu ‘Atiyyah and Masrooq asked ‘A’ishah, may Allah سأل أبو عطية ومَّسوق أم املؤمنْي َعئشة ريض اهلل
be pleased with her, who was right among two of the
Companions of Muhammad, may Allah's peace and صىل اهلل- عنها عن رجلْي من أصحاب رسول اهلل
blessings be upon him; the one who hastened to  يؤخر الفطر ويؤخر صالة: أحدهما-عليه وسلم
perform the Maghrib (sunset) prayer and break the fast
، يعجل الفطر ويعجل صالة املغرب: واثلاِّن،املغرب
when the time comes, or the one who delayed the
maghrib prayer and breaking the fast. ‘A’ishah, may  اَلي: من هذا أي:أيهما أصوب؟ فقالت َعئشة
Allah be pleased with her, asked who was the one who : فقالت،-ريض اهلل عنه-  ابن مسعود:يعجل؟ قالوا
would hasten to perform the Maghrib prayer and break
the fast. The answer was ‘Abdullah ibn Mas‘ood, may : يعين. يفعل-صىل اهلل عليه وسلم- هكذا اكن انليب
Allah be pleased with him. Then she noted that this –  فهذه سنة فعلية،يعجل الفطر ويعجل صالة املغرب
hastening to pray the Maghrib and break the fast – is
 تدل ىلع أن األفضل-منه –صىل اهلل عليه وسلم
what the Messenger of Allah used to do. Thus, this is a
.تقديم اإلفطار
practical Sunnah of the Prophet, may Allah's peace and
blessings upon him, which shows that it is better to
hasten to break the fast.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  َعئشة:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َْ
ُ ِّ َ ُ َ
.ري
ِ  ال يقرص يف اخل: • ال يألو

:فوائد احلديث
. إذا حتقق غروب الشمس، استحباب تعجيل صالة املغرب والفطور.1
. وتسابقهم يف أعمال الرب واتلقوى، حرص الصحابة ىلع اخلري.2
. وحتريه ملوافقة السنة-ريض اهلل عنه-  منقبة لعبد اهلل بن مسعود.3
ً
. اخلري املعترب رشَع هو موافقة السنة.4
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 .5قد ختىف السنة ىلع آحاد الصحابة -ريض اهلل عنهم-.

 .6استحباب سؤال أهل العلم عند االختالف.

 .7من اآلداب توقري الصحابة -ريض اهلل عنهم -وهذا ظاهر يف قول اتلابيع :الكهما ال يألو عن اخلري.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري
 بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياضالصاحلْي ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز
آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة :األوىل1423 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه.

الرقم املوحد)6013( :
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May the one who hears my name
mentioned before him but does not invoke
Allah's peace and blessings upon me be
humiliated.

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل يلع

 .1676احلديث:

**

1676. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
ُْ
ُ ُ ْ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :ر ِغ َم أنف رجل ذ ِك ْرت عنده
blessings be upon him, said: "May the one who hears
ِّ َ
فلم يُ َصل َيلع».
my name mentioned before him but does not invoke
Allah's peace and blessings upon me be humiliated".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان أمر مهم وهو وجوب الصالة ىلع This Hadith highlights an importance issue, which is the
obligation of invoking Allah's peace and blessings upon
انليب ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حبيث دَع the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
عليه الصالة والسالم ىلع من سمع اسمه الكريم ولم blessings be upon him. It is mandatory to do so when
his name is mentioned. The Messenger of Allah, may
يصل عليه أن يلتصق أنفه بالراغم وهو الرتاب ،كناية
Allah’s peace and blessings be upon him, supplicated
ىلع هوانه وحقارته ملا ترك الصالة ىلع رسول اهلل Allah that the one who does not invoke Allah's peace -
and blessings upon him whenever his name is
صىل اهلل عليه وسلم -مع قدرته ىلع ذلك.
mentioned before him be humiliated. He expressed this
by using a metaphor, asking Allah to rub his nose in the
dust, in reference to his baseness and meanness for
refraining from invoking Allah's peace and blessings
upon Allah's Messenger although he is able to do so.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• رغم أنف  :لصق بالرتاب ،داللة ىلع اَلل واحلقارة واالمتهان.
• ذكرت عنده  :أي سمع ذكر اسيم.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الصالة والسالم ىلع الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -إذا ذكر.
ُ
 .2ذم من لم يُصل عليه -عليه الصالة والسالم -إذا ذ ِكر عنده.
املصادر واملراجع:
-رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن

كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش,
1407ه - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية  1405ـه1985 -م - .سنن
الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت -
بلنان .الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .تطريز رياض
الصاحلْي ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1423 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)6014( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
You are the Most Glorious, the Most Holy,
and the Lord of the angels and of the Spirit
(Gabriel).

سبوح قدوس رب املالئكة والروح
**

1677. Hadith:

: احلديث.1677

َ
َّ
صىل اهلل- هلل
ِ  أن رسول ا-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
َ
ٌ ُّ
سبوح
« : اكن يقول يف ركوعه وسجو ِده-عليه وسلم
َ َ َ ُّ َ ٌ ُّ ُ
ُّ ك ِة َو
.»وح
ِ الر
ِقدوس رب المالئ

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, used to recite in his bowing and
prostration:
"Subboohun
Quddoosun,
Rabbulmala'ikati war-ruh [You are the Most Glorious, the Most
Holy, and the lord of the angels and of the Spirit
(Gabriel".)
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, used to recite in his bowing and
prostration:
"Subboohun
Quddoosun,
Rabbulmala'ikati war-ruh [You are the Most Glorious, the Most
Holy, and the lord of the angels and of the Spirit
(Gabriel)." "Subbooh and Quddoos" is a superior form
of glorification. "Lord of the angels" refers to the angels
who are the soldiers of Allah; a world which we do not
see. "the Spirit" is Gabriel, who is the best of the angels.
One should repeat this remembrance during the
bowing and prostration. Al-Quddoos is one of Allah
noble names. It is to deem Allah far removed from any
imperfection along with glorifying and exalting Him. AsSubbooh is another of Allah's noble names.

**

صىل-  قالت اكن انليب-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
 "سبوح: يقول يف ركوعه وسجوده-اهلل عليه وسلم
 أنت سبوح: يعين،"قدوس رب املالئكة والروح

 وأنه جل وعال سبوح، وهذه مبالغة يف اتلْنيه،قدوس

-عز وجل-  وهم جند اهلل،" "رب املالئكة،قدوس

 هو جربيل وهو أفضل،" "والروح،َعلم ال نشاهدهم
 فينبيغ لإلنسان أن يكَث يف ركوعه،املالئكة

 "سبوح قدوس رب املالئكة: من قوهل،وسجوده

 وهو مأخوذ، القدوس من أسماء اهلل احلسىن."والروح
َّ
َّ : بمعىن،قدس
نزهه وأبعده عن السوء مع
من

، والسبوح من أسماء اهلل احلسىن.اإلجالل واتلعظيم
َّ
.املسبح
أي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  َعئشة:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. مْنه من الَشيك ولك ما ال يليق باأللوهية والربوبية والصفات: • سبوح
. املطهر من لك ما ال يليق باخلالق: • قدوس
-.عليه السالم-  جربيل: • الروح

:فوائد احلديث
. استحباب قول املصيل ذلك يف ركوعه وسجوده.1
. استحباب دَعء اهلل بصفاته العليا ادلالة ىلع كماهل وجالهل.2
. جواز التسبيح يف السجود وليس خاصا بادلَعء.3
. السبوح القدوس من أسماء اهلل تعاىل.4
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري
 بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقْي رشح رياضالصاحلْي ،ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه .كنوز رياض الصاحلْي ،نَش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 ،ـه
 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتابَّ
وال ُّسنة ،للقحطاِّن ،انلارش :مطبعة سفري ،الرياض ،توزيع :مؤسسة اجلرييس للتوزيع واإلعالن ،الرياض .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب
َّ َّ
السقاف ،دار اهلجرة ،الطبعة اثلاثلة  1426 ،ـه 2006 -م.
والسنة ،علوي بن عبد القادر

الرقم املوحد)6015( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

سيحان وجيحان والفرات وانليل ُك من أنهار

 .1678احلديث:

Sayhaan (Oxus), Jayhaan (Jaxartes), AlFuraat (Euphrates), and An-Neel (Nile) are
all from the rivers of Paradise.

اجلنة

**

1678. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم « :-سيحان وجيحان والفرات
blessings be upon him, said: "Sayhaan (Oxus),
ٌّ
وانلِّيل لك من أنهار اجلنة».
Jayhaan (Jaxartes), Al-Furaat (Euphrates), and AnNeel (Nile) are all from the rivers of Paradise".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سيحان وجيحان ،والفرات وانليل أربعة أنهار يف The Oxus, the Jaxartes, the Euphrates and the Nile are
four rivers in this world, which the Prophet, may Allah’s
ادلنيا وصفها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأنها من peace and blessings be upon him, described as being
أنهار اجلنة؛ فقال بعض أهل العلم :إنها من أنهار from the rivers of Paradise. Some scholars said that
they are literally from the rivers of Paradise. However,
اجلنة حقيقة لكنها ملا نزلت إىل ادلنيا غلب عليها
when these rivers were put in this world, they earned
طابع أنهار ادلنيا وصارت من أنهار ادلنيا.
the character of worldly rivers and became from the
rivers of this world.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• سيحان وجيحان  :نهران ببالد األرمن وهما عظيمان ً
جدا.
• الفرات : .نهر يفصل بْي الشام واجلزيرة.
• انليل : .نهر مرص.

فوائد احلديث:
 .1يؤخذ هذا احلديث ىلع ظاهره ،وىلع حقيقته ،واهلل أعلم بأرساره يف خلقه.
 .2اجلنة خملوقة موجودة.
 .3هذه األنهار مباركة ميمونة.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  /حيىي بن رشف انلووي -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية،
َ
ْ
َ ُ ُ ْ
ْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم –القايض عياض بن موىس ايلحصيب،املحقق :ادلكتور حي َىي إِس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنَش واتلوزيع،
1392هِ - .إكمال
مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)8268( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, was asked
about the foremost deed that leads people
to Paradise, and he replied: "Fear of Allah
and good character." Then, he was asked
about the most things that lead people into
Hell-fire, and he said: "The tongue and the
private parts".

سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أكَث
ما يدخل انلاس اجلنة؟ قال :تقوى اهلل وحسن
اْللق ،وسئل عن أكَث ما يدخل انلاس انلار،
فقال :الفم والفرج

 .1679احلديث:

**

1679. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سئل رسول اهلل Abu Hurayra, may Allah be pleased with him, reported:
ُْ ُ
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
َ
اجلنة؟
انلاس
ل
صىل اهلل عليه وسلم عن أكَث ما يد ِخ
blessings be upon him, was asked about the foremost
قال« :تقوى اهلل وحسن اخللق» ،وسئل عن أكَث ما deed that leads people to Paradise, and he replied:
ْ ُ
َ
"Fear of Allah and good character." Then, he was asked
انلاس انلار ،فقال« :الفم والفرج».
يُد ِخل
about the most things that lead people into Hellfire, and
he said: "The tongue and the private parts".
Its chain of narrators is
Hadith Grade:
درجة احلديث :إسناده حسن.
Hasan/Sound.
**

املعىن اإلمجايل:

أكَث األسباب اليت تدخل اجلنة يه تقوى اهلل وحسن
اخللق وتقوى اهلل تكون باالبتعاد عن املحرمات
جبميع أنواعها ,وحسن اخللق يكون مع اخللق وأقله

ترك أذاهم وأعاله باإلحسان إىل من أساء إيله .وأكَث

األسباب اليت تدخل انلار يه الفم والفرج ألن
اإلنسان ً
اغبلا ما يقع بسببهما يف خمالفة اهلل سبحانه
ومع انلاس.

Brief Explanation:
**

The most means leading people to Paradise are fear of
Allah and good manners. To fear Allah is to shun all
kinds of prohibitions, and good character is shown in
dealing with people; and the least of it is to avoid
harming others, while the highest of it is doing good to
the one who misbehaved with you. On the other hand,
the most causes that lead people into Hell-fire are the
mouth and the private parts, which often prompt one to
exceed the limits concerning his Lord and the people.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد
اتلخريج :أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• الفم والفرج  :املعايص اليت تكون بالفم اكلكذب وانلطق بالزور وأكل احلرام ،واليت تكون بالفرج اكلزَن واللواط والوطء يف ادلبر.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع تقوى اهلل وحسن اخللق.
 .2اتلحذير من اللسان وما َيرج منه ألنها تكب انلاس يف انلار يوم القيامة
 .3اتلحذير من الزنا وأنه فاحشة سبيلها سوء العاقبة يف ادلنيا واآلخرة
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ,تأيلف :أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباِّن ,حتقيق :شعيب األرنؤوط وَعدل مرشد وآخرون ,انلارش :دار الرسالة ,ط1
َعم  .1421سنن الرتمذي ،نَش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه ,تأيلف :أبو
عبداهلل حممد القزويين ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية .السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ,تأيلف :أبو
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاِّن ,انلارش :مكتبة املعارف ,طَ 1عم  1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار
ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان القاري ,انلارش :دار الفكر ,طَ 1عم 1422

الرقم املوحد)5812( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I witnessed the Day of Hunayn with the
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him. Abu Sufyaan ibn alHaarith ibn `Abd al-Muttalib and I stuck
with the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, and we
did not leave him. The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, was riding on his white mule.

-صىل اهلل عليه وسلم- شهدت مع رسول اهلل

 فلزمت أنا وأبو سفيان بن احلارث بن،يوم حنني
-صىل اهلل عليه وسلم- عبد املطلب رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم-  ورسول اهلل،فلم نفارقه
ىلع بغلة هل بيضاء

**

1680. Hadith:

Abul Fadl, al-`Abbaas ibn `Abd al-Muttalib, may Allah
be pleased with him, reported: “I witnessed the Day of
Hunayn with the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him. Abu Sufyaan ibn al-Haarith
ibn `Abd al-Muttalib and I stuck with the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
and we did not leave him. The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, was riding on
his white mule. When the Muslims met the disbelievers
on the battlefield, the Muslims retreated, but the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, began to spur his mule on towards the
disbelievers. I was holding onto the Messenger of
Allah’s mule’s bridle, may Allah's peace and blessings
be upon him, restraining it from going very fast. Abu
Sufyaan who was holding the Messenger of Allah’s
mule’s stirrup, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: ‘O `Abbaas, call out to the people of asSamurah.’ `Abbaas (who was a man with a loud voice)
called out at the top of his voice: ’Where are the people
of Samurah?’ (Abbaas said: ) ‘And by Allah, when they
heard my voice, they came back (to us) as cows come
back to their calves,‘ and they said: ‘We are here, we
are here!‘“ `Abbaas said: “They began to fight the
disbelievers. Then there was a call to the Ansaar.
Those (who called out to them) shouted: ‘O you people
of the Ansaar!' O people of the Ansaar!‘ Banu al-Haarith
ibn al-Khazraj were the last to be called. The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, who was riding on his mule watched at
their fight, stretched his neck forward, and said: ‘This is
the time when the fight is raging hot.' Then the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, took (some) pebbles and threw them in
the faces of the disbelievers and said: ‘By the Lord of
Muhammad, they are defeated.‘” `Abbaas said: “I went
round and saw that the battle was in the same condition
that I had seen it. And, by Allah! It remained in that
same condition until he threw the pebbles. I continued
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: احلديث.1680

ريض اهلل- عن أِب الفضل العباس بن عبد املطلب

صىل اهلل عليه-  شهدت مع رسول اهلل: قال-عنه
ُ  فلَز ْم، يوم ُحنَ ْْي-وسلم
ت أنا وأبو سفيان بن احلارث
ٍ
ِ
-صىل اهلل عليه وسلم- بن عبد املطلب رسول اهلل

 ىلع-صىل اهلل عليه وسلم-  ورسول اهلل،فلم نفارقه
َّ
َْ
 فلما اتلَق املسلمون واملَشكون َوىل،َبغل ٍة هل بيضاء
َ ،املسلمون مدبرين
صىل اهلل عليه- فط ِف َق رسول اهلل
ٌ
ََ ََُ ْ َ ُ ُ َْ
ِآخذ ب ِلجام
ِ  وأنا، يركض بغلته قِبل الكفار-وسلم
َْ
ُّ ُ َ
ََ
 أكفها ِإ َرادة-صىل اهلل عليه وسلم- َبغل ِة رسول اهلل
ٌ
ُ
صىل- براكب رسول اهلل
ِ  وأبو سفيان،أن ال تَّسع
ِ آخذ
صىل اهلل عليه-  فقال رسول اهلل-اهلل عليه وسلم
َّ  ناد أصحاب، «أي عباس:-وسلم
 قال.»الس ُم َر ِة
ِ
 أين: فقلت بأىلع صويت-  واكن رجال َصيِّتًا- العباس
َ َ
َّ أصحاب
 فواهلل لكأن ع ْطفتَ ُهم حْي سمعوا،الس ُم َر ِة
ََ َ
 يا بليك يا: فقالوا،صويت ع ْطفة ابلقر ىلع أوالدها
ُ
وادلعوة يف األنصار
، فاقتتلوا هم والكفار،بليك
 ثم، يا معَش األنصار، يا معَش األنصار:يقولون
َ ُق
 فنظر،رص ِت ادلعوة ىلع بين احلارث بن اخل َ ْز َر ِج
ِ
 وهو ىلع بغلته-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ  «هذا ح: فقال،اكملتطاول عليها إىل قتاهلم
َ ِ ْي َح
يم
ِ
ُ الو ِط
َ
-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم أخذ رسول اهلل،»يس
ْ
َ َ َ
 «ان َه َز ُموا: ثم قال،ات فرىم بهن وجوه الكفار
ٍ حصي
َُ َ
 فذهبت أنظر فإذا القتال ىلع هيئته فيما،»ور َّب حم َّم ٍد
ْ
 فما ِزلت، فواهلل ما هو إال أن رماهم حبَصياته،أرى
ً َ ُ َّ َ
ً وأمرهم ُم
َ يال
.دبرا
لك
ِ أرى حدهم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
to watch until I saw that their force had faded and they
began to retreat''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abul Fadl al-`Abbaas ibn `Abd al-Muttalib, may Allah be
pleased with him, reported that he witnessed the Battle
of Hunayn with the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him. When the Muslims
and the disbelievers met and fought vigorously, some
of the Muslims fled. So, the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, spurred his
mule toward the disbelievers, but Al-`Abbaas was
holding the bridle, restraining it from rushing toward the
enemy, and Abu Sufyaan was holding the Prophet's
stirrup. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, asked `Abbaas to call the People of the
Samurah; the people who had given the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him the pledge of
allegiance under a tree called Samurah on the Day of
Hudaybiyah, in the sixth year after Hijrah. Al-`Abbaas,
who was endowed with a loud voice, called to the
people of Samurah, as if reminding them not to forget
their pledge to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, under that tree. When they
heard the call, they returned quickly, as if they were a
herd of cattle coming back to their absent calves. They
said in one voice that they were there, ready to fight.
So, the Muslims and the disbelievers fought. The Ansar
were called later and then Banu Al-Haarith; a big tribe
from the Khazraj, were the only tribe left to be called.
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, watched the fight from on top of his mule and said
that it was the time for the fighting to become fierce. He
then took some pebbles and threw them in the faces of
the disbelievers and said optimistically, or by way of an
announcement, that the disbelievers were defeated,
swearing by the Lord of Muhammad. `Abbaas went to
check this out and found the fighting still going on, but
when the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, threw the pebbles the disbelievers began to
grow weak and disgraced.

ريض اهلل- عن أِب الفضل العباس بن عبد املطلب

صىل اهلل عليه-  شهدت مع رسول اهلل: قال-عنه

 فلما اتلَق املسلمون والكفار، غزوة حنْي-وسلم
ووقع القتال الشديد فيما بينهم وىل بعض املسلمْي

صىل اهلل-  فَشع رسول اهلل،من املَشكْي مدبرين

 وأنا، حيرك بغلته برجله جهة الكفار-عليه وسلم
-صىل اهلل عليه وسلم- آخذ بلجام بغلة رسول اهلل

 وأبو سفيان،أمنعها َلال تَّسع إىل جانب العدو

 فقال-صىل اهلل عليه وسلم- ماسك براكب رسول اهلل

 ناد، يا عباس:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
أصحاب السمرة ويه الشجرة اليت بايعوا حتتها يوم

واكن العباس رجال- ، يف السنة السادسة،احلديبية

 يا أصحاب: فناديت بأىلع صويت-قوي الصوت
 ال تنسوا بيعتكم الواقعة حتت:أي- السمرة؟
 واهلل: فقال-الشجرة وما يرتتب عليها من اثلمرة

حينما سمعوا صويت أنادي عليهم أتوا مَّسعْي كما
ُ
 فقالوا،تَّسع قطيع ابلقر إذا اغبت عنها أوالدها
 فاقتتل، يا بليك يا بليك:بأمجعهم أو واحد بعد واحد
 يا معَش: وانلداء يف حق األنصار،املسلمون والكفار
 ثم اقترصت ادلعوة.األنصار يا معَش األنصار

 يا بين:واحنرصت ىلع بين احلارث بن اخلزرج فنودي
صىل اهلل-  فنظر رسول اهلل، وهم قبيلة كبرية،احلارث

 وكأن عنقه ارشأبت، وهو ىلع بغلته-عليه وسلم
 هذا الزمان: فقال،مرتفعة إىل قتال هؤالء الاكفرين

 ثم أخذ حصيات فرىم بهن،زمان اشتداد احلرب
ً
 تفاؤال-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم قال،وجوه الكفار
ً
َ :إخبارا
 فذهبت أنظر فإذا.انهزموا ورب حممد
أو
 فواهلل ما هو إال أن رماهم،القتال ىلع هيئته فيما أرى
ً
ً
. وحاهلم ذيلال، فما زلت أرى بأسهم ضعيفا،حبصياته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
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اتلخريج :أبو الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• يركض بغلته  :يرضبها برجله الَشيفة لتَّسع.
• الوطيس  :اتلنور ،ومعناه :اشتدت احلرب.
• حدهم  :بأسهم.
• قِبَل  :جهة.
َ ُ ُّ
• أكفها  :أمنعها.

• أصحاب السمرة  :أصحاب بيعة الرضوان واكنت عند شجر من شجر السمر.
• رجل صيت  :قوي الصوت َعيله.
• عطفتهم  :إقباهلم ورجوعهم.

• عطفة ابلقر  :تشبيه رسعة رجوعهم واجتماعهم ىلع انليب بإقبال ابلقر ىلع أوالدها.
ً
ً
• لكيال  :ضعيفا.
• املتطاول  :اَلي يتمدد ً
قائما يلنظر إىل احلرب ،أو يمد عنقه لرياه أو يطلع إيله.

• يوم حنْي  :حنْي واد بْي الطائف ومكة املكرمة ،وفيه وقعت غزوة حنْي يف شوال  8ه.
• يا معَش  :املعَش اجلماعة من الرجال.

• وادلعوة يف األنصار  :االستعانة واملناداة هلم.

فوائد احلديث:
 .1ادلاللة ىلع شجاعة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وإقدامه يف احلروب.
 .2بيان رسعة رجوع املسلمْي إىل احلق عند تذكريهم به.
 .3املسلمون لم ينهزموا بعيدا؛ ألن رجوعهم اكن رسيعا.
ً
 .4معجزة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ ليس يف القوة البَشية إيصال حصيات إىل أعينهم مجيعا وال يسع كفه الَشيف حىص بعددهم.
 .5القوة احلقيقية ليست يف العدد ُ
والعدد ،وإنما يف اإليمان باهلل -تعاىل -وشدة اتلولك عليه.
 .6بيان فضل وماكنة األنصار -ريض اهلل عنهم-.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن
عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،للنووي ،نَش :دار ابن كثري للطباعة والنَش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،حتقيق :ماهر ياسْي الفحل،
الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج،
حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش .1407ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .تطريز رياض
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك  .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
بن عب ِد ِ ِ
الصاحلْي ،تأيلف فيصل ِ

الرقم املوحد)8267( :
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Fast some days and leave others in the
sacred months.

صم من احلرم واترك
**

1681. Hadith:

: احلديث.1681

َ
َ ُ
 أنه أَت رسول: عن أبيها أو عمها،جميبَة ابلاهلية
ِ عن
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
 ثم انطلق فأتاه بعد سن ٍة-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا
َ
َ
َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ
ُ
 أما،هلل
ِ  يا رسول ا: فقال-وقد تغريت حاهل وهيئتهَ َ
َ « :عرفين؟ قال
َ ومن
ُّ  أنا ابلاه:أنت»؟ قال
يل اَلي
ِ ت
َ ْ َوقَ ْد ُكن،ري َك
َ جئتُك
َ َّ  « َف َما َغ: قال.األول
َّ َعم
ت َح َس َن
ِ
ِ
ً
َ
َ
َْ
َ
ُ
ُ
.ليل
ٍ ِ ما أكلت طعاما منذ فارقتك إال ب:الهيئة!» قال
َّ
َ عذ
بت
« :-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
ِّ ُ ْ ً َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ
َ َ
 ويوما ِمن لك،رب
ِ  «صم شهر الص:نفسك!» ثم قال
َ
َ
َّ
ْ َ
ً ُ
َ َ « ُصم ي: قال،وة
:ومْي» قال
 فإن ِب ق،دِّن
ِ  ِز:شهر» قال
َ َ ُ
 « ُص ْم ِم َن: قال،دِّن
ِ  ِز: «صم ثالثة أيامٍ » قال: قال،دِّن
ِ ِز
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ِ صم ِم َن احلُ ُرم، صم ِم َن احلُ ُرمِ َواترك،احل ُ ُرم َواترك
َ ْ َّ ُ َّ َ َ
ْ
َّ
.أر َسل َها
 ثم،الث فضمها
ِ َواترك» وقال بأصابِعه اثل

Mujeebah al-Baahiliyyah reported from her father or
paternal uncle that he came to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, and then
went away and came back again a year later, and his
condition and appearance had changed. He said: "O
Messenger of Allah! Do you not recognize me?" The
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
asked: "Who are you?" He said: "I am Al-Baahili, the
one who came to you a year ago." He asked: "What has
changed you? You used to have a good appearance?"
He said: "Since I left you, I have not eaten except at
night." Thereupon, the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "You have
tortured yourself. Fast the month of patience and a day
in every month." He said: "Give me more, for I have
strength." He said: "Fast two days." He said: "Give me
more." He said: "Fast three days." He said: "Give me
more." He said: "Fast some days and leave others in
the sacred months," repeating it thrice as he joined
three of his fingers together.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Companion, Al-Baahili, may Allah be pleased with  قد أكَث من-ريض اهلل عنه- هذا الصحاِب ابلاهيل
him, had fasted so much that his appearance had
changed and his strength had weakened. Then he  وجاء إىل،الصوم حىت تغريت هيئته وضعفت قوته
came to the Prophet, may Allah's peace and blessings  هل تعرفين؟: فقال هل-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
be upon him, and asked him: "Do you not recognize
 أنا ابلاهيل اَلي أتيتك العام: قال،" "من أنت؟:قال
me?" The Prophet inquired: "Who are you?" He said: "I
am Al-Baahili, the one who came to you last year." He  وأنه لم يرتك الصوم، فأخربه بما اكن يصنع،املايض
then informed him of the kind of fasting that he had ،منذ فارقه ولم يأكل من الطعام إال اليشء اليسري
been observing. Ever since he had parted with him, he
had not stopped fasting and had not eaten but little  "عذبت:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال هل انليب
food. In response, the Prophet, may Allah's peace and  ثم أمره أن يصوم شهر رمضان وأن يصوم،"نفسك
blessings be upon him, said to him: "You have
 وإن قوي صام من،يوما من لك شهر أو ثالثة أيام منه
subjected yourself to suffering." And he instructed him
ً
to fast the month of Ramadan and one or three days in ، ويرتك منها أياما،األشهر احلرم لعظم األجر فيها
every month and, if able, to fast some days in the
.واحلديث ضعيف ال حجة فيه
sacred months and leave others, given the immense
reward that can be obtained during this blessed time.
This Hadith is weak and is not supported by any
evidence.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وابن ماجه وأمحد، رواه أبو داود واللفظ هل:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو جميبة ابلاهيل:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• احلرم  :يه األشهر احلرم ،ويه :رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم.
• قال بأصابعه اثلالث  :أشار بها.
• فضمها ثم أرسلها  :أي قبض أصابعه اثلالثة ثم بسطها.

فوائد احلديث:
 .1مَشوعية صيام األيام احلرم.
 .2صوم انلفل مندوب إيله؛ ألنها طاعة حيبها اهلل ورسوهل.
 .3حيرم صوم ادلهر ملا فيه من الرضر وتفويت القيام بالواجبات واملستحبات األخرى.
 .4ليس من الَشع أن يكلف اإلنسان نفسه ما ال تطيقه ،وأن يعذب نفسه.
املصادر واملراجع:
-سنن أِب داود .لإلمام أِب داود حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد _ انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض

الصاحلْي لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .كنوز رياض الصاحلْي ،نَش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م- .
رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن
كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -ضعيف أِب داود  -األم  ،-للشيخ األبلاِّن .انلارش  :مؤسسة غراس للنَش واتلوزيع  ،الكويت .الطبعة :
األوىل   1423 ،ـه 2002 -م  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَشة1407 ,ه.

الرقم املوحد)6016( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Fasting three days every month is fasting
your entire lifetime.

صوم ثالثة أيام من ُك شهر صوم ادلهر لكه

 .1682احلديث:

**

1682. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما‘Abdullaah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas, may Allah be pleased -
with him, reported that the Prophet, may Allah's peace
عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :ص ْو ُم ثالثة
ِ and blessings be upon him, said: “Fasting three days
ُ ِّ
ُ ِّ
لك شهر َص ُ
وم َّ
هر لكه».
ادل
أيامٍ من
every month is fasting your entire lifetime”.
ِ
ٍ

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن الصحاِب اجلليل عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل The Companion ‘Abdullaah ibn ‘Amr, may Allah be
pleased with him, adopted the approach of resolve with
عنهما -قد أخذ بالعزيمة يف الصوم وأراد أن يستمر regard to fasting and intended to observe it
عليها ،فأرشده انليب عليه الصالة والسالم أن يصوم continuously. So the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, instructed him to fast three days
من لك شهر ثالثة أيام؛ ألنه يعدل صيام سنة اكملة
every month, because that equals fasting the entire
يف األجر ،وذلك ألن احلسنة بعَشة أمثاهلا ،فتكون year in reward. Since a good deed entails a reward ten
ثالثْي يوماً ،فإذا صام من لك شهر ثالثة أيام فكأنه times as much, the three days shall be 30 days in
reward. Therefore, if a person fasts three days every
صام ادلهر لكه.
month, it is as though he fasts his entire lifetime.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• ادلهر َّ :
السنة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر.
 .2صيام ثالثة أيام من لك شهر كصيام ادلهر لكه ،وذلك بمضاعفة احلسنات ،فاحلسنة بعَش أمثاهلا.
 .3من أسايلب ادلعوة إىل اهلل الرتغيب يف العمل وذكر ثوابه وثواب املواظبة عليه.
املصادر واملراجع:
-رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن

كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -كنوز رياض الصاحلْي ،نَش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م - .صحيح ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه).

الرقم املوحد)6017( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The most superior way of seeking
forgiveness is for a slave to say:
Allaahumma anta rabbi la ilaaha illa ant,
khalaqtani wa ana ‘abduk, wa ana ‘ala
‘ahdika wa wa‘dika mas-tata‘t, a‘oothu bika
min sharri ma sana‘t, aboo’u laka
bini‘matika ‘alayya, wa aboo’u bi-dhambi,
faghfir-li fa-innahu la yaghfiru-dhdhunooba illa ant (O Allah, You are my
Lord. There is no deity worthy of worship
except You. You created me and I am Your
slave, and I remain faithful to Your
covenant and Your promise as much as I
can. I seek refuge with You from the evil of
what I have done. I acknowledge Your
favors upon me, and I admit my sins. So
forgive me, for indeed none forgives sins
except You.

صيغة سيد اًلستغفار

**

1683. Hadith:

: احلديث.1683

صىل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن شداد بن أوس

Shaddaad ibn Aws, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The most superior way of
Istighfaar (seeking Allah's forgiveness) is for a slave to
say: 'Allaahumma anta rabbi la ilaaha illa ant,
khalaqtani wa ana ‘abduk, wa ana ‘ala ‘ahdika wa
wa‘dika mas-tata‘t, a‘oothu bika min sharri ma sana‘t,
aboo’u laka bini‘matika ‘alayya, wa aboo’u bi-dhambi,
faghfir-li fa-innahu la yaghfiru-dh-dhunooba illa ant (O
Allah, You are my Lord. There is no deity worthy of
worship except You. You created me and I am Your
slave, and I remain faithful to Your covenant and Your
promise as much as I can. I seek refuge with You from
the evil of what I have done. I acknowledge Your favors
upon me, and I admit my sins. So forgive me, for indeed
none forgives sins except You)" '.

: سيد االستغفار أن يقول العبد:-اهلل عليه وسلم

"امهلل أنت ريب ال هلإ إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا
ْ ىلع َع ْهد َك َو َو ْعد َك ما
ُ اس َت َط ْع
ت أعوذ بك من رش ما
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ وء لك بذنيب فاغ
ُ يلع وأب
ُ صنعت أب
َّ وء لك بنعمتك
فر
."يل فإنه ال يغفر اَلنوب إال أنت

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, tells us that the words of this supplication are
superior in such a way that makes them like the master
of expressions of seeking forgiveness (Istighfaar). In
this supplication, the slave says: "Allaahumma anta
rabbi la ilaaha illa ant, khalaqtani wa ana ‘abduk, wa
ana ‘ala ‘ahdika wa wa‘dika mas-tata‘t, a‘oothu bika min
sharri ma sana‘t, aboo’u laka bini‘matika ‘alayya, wa
aboo’u bi-dhambi, faghfir-li, fa innahu la yaghfiru-dhdhunooba illa ant (O Allah, You are my Lord. There is
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 أن ألفاظ هذا-صىل اهلل عليه وسلم- َيرب انليب
 ويه أن يقول،ادلَعء كأنها رئيسة ألفاظ االستغفار

 "امهلل أنت ريب ال هلإ إال أنت خلقتين وأنا:العبد
ْ عبدك وأنا ىلع َع ْهد َك َو َو ْعد َك ما
ُ استَ َط ْع
ت أعوذ بك
ِ
ِ
َ
َ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ من رش ما صنعت أبوء لك بنعمتك
يلع وأبوء لك
ْ َ
ْ اغ
فر يل فإنه ال يغفر اَلنوب إال أنت" فيقر
بذنيب ف
-  وأنه ىلع ما َعهد اهلل،العبد هلل باتلوحيد أوال

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
سبحانه -عليه من اإليمان به والطاعة هل ،حبسب no deity worthy of worship except You. You created me
and I am Your slave, and I remain faithful to Your
استطاعته ،ال حبسب ما ينبيغ هلل -تعاىل -ويستحقه covenant and Your promise as much as I can. I seek
عليه ،ألن العبد مهما قام به من العبادة ال يقدر أن refuge with You from the evil of what I have done. I
acknowledge Your favors upon me, and I admit my
يأِت جبميع ما أمره اهلل به وال القيام بما جيب من
sins. So forgive me, for indeed none forgives sins
شكر انلعم ،ثم يلتجئ إيله ،ويعتصم به ،فإنه except You)." Thus, the slave firstly acknowledges the
املستعاذ به من الَش اَلي صنعه العبد ،ثم يقر العبد Oneness of Allah, and that he abides by his oath to
Allah, the Exalted, to believe in Him and obey Him as
ويعرتف هل طوَع بنعمته عليه ،ويرجع ىلع نفسه much as he can, not according to what is actually
باإلقرار واالعرتاف بإثمه ومعصيته ،ثم يدعو اهلل أن befitting for Allah, Exalted, or what He deserves,
because no matter how much worship the slave
يغفر هل بأن يسرته من اَلنوب ويقيه آثامها بعفوه
performs, he will never be able to perform all that Allah
وفضله ورمحته ،فإنه ال يغفر اَلنوب إال هو -عز orders him to do, nor will he be able to thank Him for
His favors as is due for Him. Then he seeks shelter and
وجل.-
refuge with Him, for Allah is the one whose refuge is
sought against the evil things which the slave commits.
Then the slave voluntarily acknowledges Allah's favors
upon him, and then admits his own sins and
disobedience. Finally, he supplicates Allah to forgive
him by protecting him from his sins and their evil by His
pardoning, favor and mercy, since none forgives sins
except Him, the Mighty and Majestic.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سيد  :السيد هو الرئيس.
• االستغفار  :االستغفار :هو طلب مغفرة اَلنوب بسرتها يف ادلنيا واتلجاوز عنها يف اآلخرة.
وء أي َر َ
• أبوء لك بنعمتك  :باء َيبُ ُ
جع وانقطع ،واملعىن :أعرتف لك طوَع بنعمتك َّ
يلع.
• أبوء بذنيب  :أي أرجع ىلع نفيس باإلقرار واالعرتاف بإثيم ومعصييت.

فوائد احلديث:

ً
ً
خصوصا.
عموما ،وهذه الصيغة
 .1فضيلة االستغفار

 .2أن صيغ االستغفار ختتلف وبعضها أفضل من بعض.

 .3اإلقرار بربوبية اهلل -تعاىل-.

 .4اإلقرار هلل -تعاىل -باأللوهية والعبودية.

 .5أن ادلَعء بـ(امهلل) أفضل من ادلَعء بـ(ياهلل).

 .6جتديد العبد ملا َعهد اهلل -سبحانه -عليه ،وأنه ىلع عهده اَلي َعهد اهلل -سبحانه -عليه.

 .7أن العبد ملزتم بأن يكون ىلع عهد اهلل -سبحانه -ما استطاع.

 .8أن اإلنسان يعتصم باهلل -سبحانه -من رش املعايص اليت فعلها العبد.
ً
ً
ً
وندما.
شكرا ،واعرتافه هل باَلنب توبة
 .9اعرتاف العبد هلل بانلعم

 .10أنه ينبيغ للعبد أن حيرص ىلع دَعء اهلل بهذا ادلَعء ألنه سيد االستغفار.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن
اجلوزي ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5503( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Place your hand where you feel pain in your
body.

ضع يدك ىلع اذلي يألم من جسدك
**

1684. Hadith:

: احلديث.1684

ريض اهلل- عن أِب عبد اهلل عثمان بن أِب العاص

Abu Abdullah ‘Uthmaan ibn Abi al-‘Aas, may Allah be
pleased with him, reported that he once complained to
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, about a pain that he felt in his
body. The Messenger of Allah said: "Place your hand
where you feel pain in your body and say: Bismillah (In
the Name of Allah) three times; and then repeat seven
times: 'A‘udhu bi‘izzatillahi wa qudratih min sharri ma
ajidu wa uhaadhir.' (I seek refuge with Allah's might and
power from the evil of what I suffer from and what I am
wary of.)"

-صىل اهلل عليه وسلم-  أنه شاك إىل رسول اهلل:-عنه
ً
صىل اهلل-  فقال هل رسول اهلل، جيده يف جسده،َو َجعا
ْ
 «ضع يدك ىلع اَلي يَألم ِمن َج َس ِدك:-عليه وسلم
ُ
َ  وقُل، بسم اهلل ثالثا:وقُل
 أعوذ بعزة اهلل:سبع مرات
ُ
ِّ َ وقُدرته من
.»رش ما أجد وأحاذر
ِ

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

In this Hadith reported by ‘Uthmaan ibn Abi al-‘Aas, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
directs us to one of the means for seeking remedy and
relief from pain. When ‘Uthmaan ibn Abi al-‘Aas
complained to him about a pain which he was feeling in
his body, the Prophet ordered him to put his hand on
the part of his body where he felt pain and to say
"Bismillah" three times and then say this supplication
seven times: "I seek refuge with Allah's might and
power from the evil of what I suffer from and what I am
wary of." These words are from among the means of
remedy (just as medicine and therapy is). A person
should follow the Prophetic instructions when he feels
pain as a means of seeking relief with certainty in his
heart that it will benefit him. His pain will be relieved by
the will of Allah. This supplication is stronger than any
tangible medicine such as pills, syrups, or injections
because you are seeking refuge in Allah, in Whose
Hand is the dominion of the Heavens and Earth, Who
created the ailment and Who can also relieve you of it.

**

صىل اهلل- حديث عثمان بن أِب العاص أن انليب

 سأهل عثمان أنه يشكو من مرض يف-عليه وسلم
 أن يقول-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمره انليب،جسده
ً
 ويضع يده ىلع موضع، "بسم اهلل ثالثا:هذا ادلَعء
 أعوذ بعزة اهلل وقدرته من رش ما أجد: ثم يقول،األلم

 فهذا من أسباب الشفاء، يقوهلا سبع مرات،"وأحاذر
ً
 فينبيغ لإلنسان إذا أحس بألم أن يضع يده ىلع،أيضا
ً
 بسم اهلل ثالثا أعوذ بعزة: ويقول،موضع هذا األلم
 يقوهلا سبع،اهلل وقدرته من رش ما أجد وأحاذر
ً
ً
 وأنه سوف، إذا قاهلا موقنا بذلك مؤمنا به،مرات
 فإنه يسكن األلم بإذن اهلل عز،يستفيد من هذا

 وهذا أبلغ من ادلواء احليس اكألقراص،وجل
والَشاب واحلقن؛ ألنك تستعيذ بمن بيده ملكوت

السماوات واألرض اَلي أنزل هذا املرض هو اَلي

 وأمره بوضع ايلد ىلع موضع األلم إنما هو.جيريك منه
أمر ىلع جهة اتلعليم واإلرشاد إىل ما ينفع من وضع

 وال ينبيغ للرايق،يد الرايق ىلع املريض ومسحه بها

 فإنه لم،العدول عنه للمسح حبديد وملح وال بغريه

. وال أصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- يفعله انليب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وقد رواها مالك، غري موجودة يف مسلم،" "بعزة: صحيح ولفظة:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عثمان بن أِب العاص:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• جيده  :حيسه
• أحاذر  :أحذر ،واحلذر ،واالحرتاز مما َياف.

فوائد احلديث:
 .1استحباب رقية اإلنسان نفسه بما جاء يف احلديث.
 .2من تمكن من منفعة أخيه فعليه نفعه وإرشاده.
 .3الشكوى -من غري تضجر وال اعرتاض -ال تنايف اتلولك والصرب.
 .4ادلَعء من مجلة تعايط األسباب ,وَللك ينبيغ اتلقيد بألفاظه وأعداده.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض،
1426ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فيض القدير
رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه..

الرقم املوحد)6018( :
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طعام اًلثنني اكيف اثلالثة ،وطعام اثلالثة اكيف

 .1685احلديث:

Food for two persons suffices for three, and
food for three persons suffices for four.

األربعة

**

1685. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Food for two persons
suffices for three, and food for three persons suffices
for four." In Muslim's narration, Jaabir, may Allah be
pleased with him, reported that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Food
for one person suffices for two, and food for two
persons suffices for four, and food for four persons
suffices for eight".

صىل اهلل عليه وسلم" :-طعام االثنْي اكيف اثلالثة،
وطعام اثلالثة اكيف األربعة" .ويف رواية ملسلم عن

جابر -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -قال" :طعام الواحد يكيف االثنْي ،وطعام
االثنْي يكيف األربعة ،وطعام األربعة يكيف

اثلمانية".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث احلث ىلع املواساة يف الطعام ،وأنه وإن اكن The Hadith urges Muslims to share food. Even if it is a
ً
small amount, the desired sufficiency will still be
فيه
ووقعت
املقصودة،
الكفاية
منه
حصلت
قليال
attained, and blessing will fall upon it and thus showers
بركة تعم احلاْضين عليه ،وهو حث منه عليه all those sharing in it. It is also an encouragement from
the Prophet, may peace and blessings be upon him,
الصالة والسالم ىلع اإليثار يعين أنك لو أتيت
towards altruism. That is to say, if you have some food
بطعامك اَلي قدرت أنه يكفيك ،وجاء رجل آخر that, in your estimation, shall be enough for you only,
فال تبخل عليه ،وتقول هذا طعايم وحدي؛ بل أعطه and another person comes, do not be stingy and say
this food is mine alone. Rather, give him some of it as
ً
منه حىت يكون اكفيا لالثنْي.
it will suffice for two persons.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث أِب هريرة أخرجه ابلخاري ومسلم حديث جابر أخرجه مسلم يف صحيحه
اتلخريج :أبو هريرة –ريض اهلل عنه -جابر بن عبداهلل –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

فوائد احلديث:
 .1استحباب االجتماع ىلع الطعام ،وأال يأكل املرء وحده.
 .2الربكة تتضاعف مع الكَثة واالجتماع ىلع الطعام.
 .3احلض ىلع املاكرم والقناعة بالكفاية.
ً
 .4الرتغيب يف إطعام الطعام ولو اكن قليال.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين
انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار
َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري؛ لإلمام أِب الفرج عبد الرمحن الشهري بابن رجب ،حتقيق طارق بن
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عوض اهلل ،دار ابن اجلوزي-ادلمام ،الطبعة اثلانية1422 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه..

الرقم املوحد)6057( :
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َ
ِّ ْ َ ه ِّ ْ َ َ ْ
َ َْ ر
إَل ال ْ ِّ
ب،
عليك ْم بِالصد ِق ،فإِن الصدق يهدِي
ِ
َ ه ْ ه َْ
َ َْ ه
اجلن ِة
ب يهدِي إَل
وإِن ال ِ

 .1686احلديث:

Adhere to truthfulness, for truthfulness
leads to righteousness and righteousness
leads to Paradise.
**

1686. Hadith:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال

`Abdullah ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘Adhere to truthfulness, for
truthfulness leads to righteousness and righteousness
leads to Paradise. A man will keep speaking the truth
and striving to speak the truth until he will be recorded
with Allah as the most truthful. Beware of lying, for lying
leads to wickedness and wickedness leads to Hellfire.
A man will keep telling lies and striving to tell lies until
he is recorded with Allah as the most lying".

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-عليكم
بالصدق ،فإن الصدق يهدي إىل ِّ
الرب ،وإن الرب يهدي
ِ
َ
َ
َ
َّ
إىل اجلنة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق
ِّ ً
حىت يكتب عند اهلل ِصديقا ،وإياكم والكذب،
فإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي
ويتَ َ
إىل انلار ،وما يزال الرجل يكذب َ
ح َّرى الكذب
َ َّ
حىت يكتب عند اهلل كذابا»
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الصدق The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, urged Muslims to be truthful at all times, and
ومالزمته وحتريه وبيان ثمرته وَعقبته احلميدة يف clarified the good consequences of it in this world and
ادلنيا و اآلخرة ،فالصدق اصل الرب اَلي هو الطريق in the Hereafter. Truthfulness is the foundation of
righteousness, which is the road to Paradise. If a man
إىل اجلنة ،والرجل إذا لزم الصدق كتب مع الصديقْي
is keen on being truthful, he will be labelled among the
عند اهلل تعاىل ،ويف ذلك إشعار حبسن اخلاتمة وإشارة truthful in the sight of Allah, which predicts a good and
إىل أنه يكون مأمون العاقبة .وحذر انليب -صىل اهلل safe ending for him. The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, also warned against lying
عليه وسلم -من الكذب و بْي مرضته وشؤم َعقبتهand clarified the harm and evil consequences of it. ،
Lying is the foundation of wickedness, which is the road
فهو أصل الفجور اَلي هو طريق إىل انلار.
to the Hellfire.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام
**

معاين املفردات:

• عليكم بالصدق  :أي الزموا الصدق ،والصدق :هو ضد الكذب ،وهو اإلخبار باليشء ىلع وفق الواقع.
• الرب  :الرب اسم جامع للخري لكه ،من فعل احلسنات وترك السيئات ،ويطلق ىلع العمل الصالح ادلائم املستمر معه إىل املوت.
• يتحرى الصدق  :أي يقصده ويعتين به.

• حىت يكتب  :أي حىت حيكم هل بهذا الوصف وينال مثل ما ينالون.
• يكذب  :هو اإلخبار باليشء ىلع خالف ما يف الواقع.

• الفجور  :هو اسم جامع للَش ،ويطلق ىلع االنبعاث يف املعايص غري مكرتث بممارسة الفسق والفساد.
• كذابا  :هو من يتكرر منه الكذب حىت يعرف به ويصري هل سجية وخلق.

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1أن للجنة أعماال توصل إيلها منها الصدق ،وأن للنار أعماال توصل إيلها منها الكذب.
 .2األمر بالصدق ألنه يدل ويوصل إىل الرب اَلي هو َ
مجاع اخلري ،والرب هو الطريق املستقيم للجنة.
ِ
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ً
وطبعا،
 .3أن الصدق خلق كريم حيصل باالكتساب واملجاهدة ،فإن الرجل ما يزال يصدق ويتحرى الصدق ،حىت يكون الصدق سجية هل
فيكتب عند اهلل من الصديقْي واألبرار.
ُ ً
ً
ً
 .4أن الكذب خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته ،وحتريه قوال وفعال ،حىت يصبح خلقا وسجية ،ثم يكتب عند اهلل تعاىل كثري
الكذب عديم الصدق.

 .5أن الكذب يوصل إىل الفسق والفجور ،فتصري أقواهل وأعماهل لكها ىلع خالف احلقيقة ،خارجة عن طاعة اهلل ،واخلروج عن طاعته هو اهلاوية
اليت تقود صاحبها وتزج به يف انلار.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،ط املكتبة اإلسالمية،
الطبعة األوىل .سبل السالم بَشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5504( :
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A Muslim person must listen and obey
concerning what he likes and hates, unless
he is ordered to commit a sin. If he is
ordered to commit a sin, then he should
neither listen nor obey.

ىلع املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره،
ر
ر
إًل أن يؤمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية فال سمع
وًل طاعة

 .1687احلديث:

**

1687. Hadith:

ً
عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفوَع« :ىلع املرء
َ
املسلم السمع والطاعة فيما أحب وك ِر َه ،إال أن يُؤمر
ُ
بمعصية ،فإذا أ ِم َر بمعصية فال سمع وال طاعة».
درجة احلديث :صحيح.

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: “A Muslim person must
listen and obey concerning what he likes and hates,
unless he is ordered to commit a sin. If he is ordered to
commit a sin, then he should neither listen nor obey”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان وجوب السمع والطاعة According to this Hadith, it is mandatory to listen to and
obey the ruler, whether or not one likes his commands.
للحاكم فيما يأمر به ،سواء اكن أمره مما حنب أو Only if one is ordered to commit a sin, he is not under
ُ
نكره ،إال أن نؤمر بمعصية فإنه ال سمع وال طاعة obligation to listen and obey concerning this specific
order.
**

يف هذه املعصية فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• ىلع املرء املسلم  :أي جيب عليه.
• السمع والطاعة  :القبول واالنقياد لويل األمر.
• فيما أحب  :أي موافقا ملراد املأمور.
• وكره  :أي َّ
شق عليه وكرهته نفسه.

• فال سمع وال طاعة  :أي فال تسمعوا وال تطيعوا هل يف هذه املعصية.

فوائد احلديث:
 .1وجوب االلزتام إلمام املسلمْي بالسمع والطاعة.
 .2ينبيغ اتلنازل عن الرغبات واملصالح الشخصية لوحدة األمة االسالمية وتماسكها.
ُ
 .3إذا أمر العبد بمعصية فال سمع وال طاعة؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
َّ
 .4دل هذا احلديث ىلع أهمية املحافظة ىلع حرمات اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة
الرابعة عَش1407 ,ه  .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد
العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار
العاصمة ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.الطبعة األوىل 1418ه .رشح رياض
الصاحلْي البن عثيمْي ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6370( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
It is due upon every Muslim to give in
charity

ىلع ُك مسلم صدقة
**

1688. Hadith:

: احلديث.1688

ً
Abu Musa Al-Ash`ari, may Allah be pleased with him, : مرفوَع-ريض اهلل عنه- عن أِب موىس األشعري
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "It is due upon every
Muslim to give in charity." It was said: "What if he finds
nothing (to give as charity)?" He said: "He should work
with his hands to benefit himself and give charity (from
his earnings)." It was said: "What if he is not able to do
so?" He said: "He should help one who is in desperate
need." It was said: "What if he is not able to do so?" He
said: "He should enjoin what is good." It was said:
"What if he does not do that?" He said: "He should
refrain from doing evil, for that is an act of charity."

: أرأيت إن لم جيد؟ قال:«ىلع لك مسلم صدقة» قال

 أرأيت إن:«يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قال
َ َْ
ُ  «يُع:لم يستطع؟ قال
:المل ُهوف» قال
ْي ذا احلاجة
ِ
.» «يأمر باملعروف أو اخلري: قال،أرأيت إن لم يستطع
 فإنها، «يُمسك عن الَش: أرأيت إن لم يفعل؟ قال:قال

».صدقة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and َيرب صىل اهلل عليه وسلم أن هلل عز وجل علينا
blessings be upon him, informs us that we owe Allah,
Exalted and Mighty, a daily charity. If one did not find  فإذا لم جيد ماال يعمل بيديه يلحصل،صدقة لك يوم
money, then he should work with his hands to earn  فإن لم يستطع،ىلع املال فينفع نفسه ويتصدق منه
money, thereby benefiting himself and giving charity
 فإن لم،فيعْي صاحب حاجة مظلوما اكن أو َعجزا
from it. If one was not able, then he should aid a person
in need, whether he is oppressed or helpless. If one  فإن لم يستطع،يستطع فيأمر بمعروف أو ينكر منكرا
was not able, then he should enjoin what is good or
.فيكف نفسه عن الَش
forbid what is evil. If one was not able, then he should
restrain himself from evil.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
 أبو موىس األشعري ريض اهلل عنه:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. أي يشتغل بنفسه ما يأخذ عليه أجرا وحيصل منه ثمرة: • يعمل بيده
. صاحب احلاجة: • ذا احلاجة
. املضطر يستغيث ويتحَّس من ظلم أو عجز أو غريهما: • امللهوف
. ما أمر به اهلل سبحانه: • املعروف
. يمتنع: • يمسك

:فوائد احلديث
. تأكد الصدقة ىلع املسلم: فيه.1
. كَثة أبواب اخلري والطاَعت: فيه.2
. فضل إَعنة املحتاج واملضطر: فيه.3
. فضل األمر باملعروف واخلري: فيه.4
. أن اإلمساك عن الَش صدقة: فيه.5
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح
رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الطبعة األوىل1430ه  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك،
حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه- .فيض القدير رشح اجلامع الصغري/زين ادلين عبد الرؤوف املناوي
القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى – مرص-الطبعة :األوىل.1356 ،

الرقم املوحد)5815( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
It is obligatory upon you to listen and obey
(the ruler) in times of your ease and of your
difficulty, whether you feel energetically
stimulated or you feel compelled, and even
when someone else is given undue
preference over you.

عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك،
ومنشطك ومكرهك ،وأثرة عليك

 .1689احلديث:

**

1689. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
صىل اهلل عليه وسلم« :-عليك السمع والطاعة يف
upon him, said: "It is obligatory upon you to listen and
َْ َ َ َ ْ َ َ
ُع ْ َ ُ
َّسك ويَّسك ،ومنش ِطك ومك َر ِهك ،وأث َرة ٍعليك»obey (the ruler) in times of your ease and of your .
ِ
difficulty, whether you feel energetically stimulated or
you feel compelled, and even when someone else is
given undue preference over you".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث أنه جيب ىلع املسلم السمع والطاعة This Hadith instructs the Muslim to listen to his rulers
and those in authority and obey them in all situations,
للحاكم ىلع لك حال ،ما لم يُؤمر بمعصية أو يُ
كلف as long as he is not ordered to disobey Allah or is
ً
بما ال يطيق ،ولو اكن يف ذلك مشقة عليه أحيانا ،أو burdened with what is beyond his capacity. Listening
and obeying is obligatory even if one finds that this is
ضياع بلعض حقوقه ،تقديما للمصلحة العامة ىلع
difficult at times or if some of his rights were not given
املصلحة اخلاصة.
to him. Priority is given to the public interest over his
own personal interest.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• عليك  :أي الزم.
• السمع والطاعة  :القبول واالنقياد لقول ويل األمر وأمره.
• عَّسك ويَّسك  :فقرك وغناك.
ُْ
• منشطك  :األمر اَلي تنشط هل وتؤثر فعله.
• مكرهك  :ما يشق عليك فعله وال حتبه.

• وأثرة عليك  :أي وإن اختص األمراء واستأثروا بادلنيا ،ولم يوصلوك إىل حقك مما عندهم.

فوائد احلديث:
 .1من أهداف ادلعوة تقديم املصلحة العامة ىلع املصلحة اخلاصة.
 .2وجوب طاعة احلاكم ىلع لك األحوال ما لم يأمر بمعصية.
َّ
 .3أن وقوع الظلم من جهة احلاكم ال جيزي اخلروج عليه.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .تطريز رياض الصاحلْي
لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلْي البن عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .كنوز رياض الصاحلْي
بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)6368( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
'Fear Allah and say 'Allah is the Greatest
upon every elevated place.

عليك بتقوى اهلل واتلكبري ىلع ُك َشف

 .1690احلديث:

**

1690. Hadith:

ً
َّ
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رجال قال :يا
َ
رسول اهلل ،إِّن أُريد أن أُ َ
سافر فأ ْو ِصين ،قال« :عليك
َّ َّ
ِّ
ُ
لك َ َ
بتقوى اهللَّ ،
فلما وىل الرجل،
رش ٍف»
واتلكبري ىلع
ُ َ َ ْ
قال« :امهلل ْ
ابلعد ،وه ِّون عليه السفر».
اط ِو هل
درجة احلديث :حسن.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that a man said: "O Messenger of Allah, I want to set
out on a journey, so advise me." He said: "Fear Allah
and say 'Allah is the Greatest' upon every elevated
)place." When the man turned away, he (the Prophet
said: "O Allah, make the distance short for him and
make the journey easy for him”.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أراد رجل أن يسافر فقال :يا رسول اهلل أوصينA man intended to travel so he asked the Messenger of ،
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, to
فأوصاه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يلزتم تقوى اهلل advise him. The Prophet, may Allah’s peace and
َّ
علو blessings be upon him, advised him to adhere to God-
عز وجل ،وأن يكرب اهلل عز وجل يف لك
consciousness and to say "Allaahu Akbar (Allah is the
ومرتفع ،فلما أدبر الرجل دَع هل انليب صىل اهلل عليه
Greatest)" upon every high place. When the man
ً
وسلم بأن يتيَّس هل من النشاط ،وحسن ادلواب ما turned away, the Prophet, may Allah’s peace and
يصل به مسرتحيًا ،وأن ي ُ َ
سهل عليه السفر بدفع blessings be upon him, asked Allah to grant him the
required energy and the good mount that would make
مؤذياته عنه.
him reach his destination easily, and to facilitate his
journey by removing harms away from him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• عليك  :إلزم.
• رشف  :ماكن َعل.
• وىل  :أدبر وذهب.

• اطو هل  :قربه هل ،وسهل هل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب طلب انلصح من أهل العلم والفضل واتلقوى عند إنشاء السفر.
 .2وصية املسافر بتقوى اهلل ،وتعليمه آداب السفر.
 .3ادلَعء للمسافر بما يفيده يف سفره ،ويبعد عنه املشقة.
املصادر واملراجع:
-سنن الرتمذي  -حممد بن عيَس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة

مصطىف ابلاِب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م -سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيَس ابلاِب احلليب- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عَش1407 ،ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل،
 1422ـه2002 -م- .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي/حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصديِق الشافيع -اعتىن بها :خليل مأمون
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
شيحا -دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها
السيئ يف األمة/حممد نارص ادلين،األبلاِّن -دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية/الطبعة :األوىل  1412 ،ـه - . 1992 /كنوز رياض
الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)6102( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

رْ
عليكم ُّ
بادل ْ َ
جلة ،فإن األرض تط َوى بالليل

 .1691احلديث:

Travel during the night, for indeed, the
land is folded up at night.
**

1691. Hadith:

ُّ ْ
ً
بادلجلَةAnas, may Allah be pleased with him, reported that the ،
عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :عليكم
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
ُ
فإن األرض ت ْط َوى بالليل».
said: “Travel during the night, for indeed, the land is
folded up at night”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ُ
يرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم أ َّمته إىل أن يسريوا The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, guided his Ummah to travel by night. He informed
ُْ َ
يف الليل ،وأخرب أن األرض تطوى للمسافر إذا سافر us that the land is folded up for travelers when they
يف الليل؛ فيقطع يف الليل ما ال يقطعه يف انلهار؛ ألن travel by night, so they are able to cover more distance
**

ادلابة بالليل أقوى ىلع امليش ،إذا اكنت قد نالت

by night than they could by day. This is so, because a
mount is more able to travel at the night. If it has enough
rest and gained its strength during the day time, its
ability to proceed is multiplied at night time. Likewise, a
person is more able to proceed during the night when it
is cooler and the same applies to cars when the heat
on them is reduced.

قوتها واسرتاحت يف انلهار تضاعف مشيها ،وكذلك
اإلنسان يكون يف الليل أقدر ىلع امليش لعدم احلر،
وكذلك بالنسبة للسيارات ختف احلرارة عليها

بالليل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :أنس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• عليكم  :بمعىن :الزموا.
• ادلجلة  :السري يف الليل
َّ
• تطوى  :أيُ :ختْتَ َ ُ
رص ،تشبيه لقطع املسافات الطويلة يف وقت أقل؛ ألن ادلواب تكون أنشط لربودة الليل

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع السري يلال يف السفر؛ ألنه أنشط للمسافر ودابته
 .2إرشاد املسلمْي إىل ما فيه نفع ومصلحة هلم
املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .سنن أِب داود ،ألِب داود السجستاِّن ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة العرصية- .
كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)5966( :
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َ ْ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :كنا إذا ن َزنلا
َم ْْن ًًلً ،ل ن ر َس ِّب َح حىت َحنر هل ِّ
الرحال.
ِ

 .1692احلديث:

Whenever we stopped at a place (during a
journey) for rest, we would not offer any
(voluntary) prayer until we unloaded the
luggage from the riding animals.
**

1692. Hadith:

ْ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :كنا إذا نَ َزنلا Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: "Whenever we stopped at a place (during a
َم ْْن ًال ،ال ن ُ َسبِّ َح حىت َحنُ َّل ِّ
حال.
الر
ِ
)journey) for rest, we would not offer any (voluntary
prayer until we unloaded the luggage from the riding
animals".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َيرب أنس  -ريض اهلل عنه  -أن الصحابة -ريض اهلل Anas, may Allah be pleased with him, reported that
when the Companions, may Allah be pleased with
عنهم -اكنوا إذا سافروا ,ثم وقفوا يف ماكن للراحة them, traveled and then stopped for rest or reached
وحنوها أو وصلوا لوجهتهم ,لم يبادروا لصالة انلافلة their destination, they would not hasten to perform the
supererogatory prayer, despite their keenness to pray,
مع حرصهم ىلع الصالة -حىت يرحيوا ادلواب اليتuntil they unloaded the riding animals that carried their
حتمل أمتعة املسافرين ،وذلك بَّسعة إنزال األمتعة luggage. Out of mercy towards animals, they would
ً
ً
hurry to remove the luggage off their backs to relieve
عنها ,ختفيفا عنها ورمحة بها.
them of their loads.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• ال نسبح  :ال نصيل انلافلة.
• حنل الرحال  :نضعها عن ظهر ادلواب.
• ِّ
الرحال  :ما يُعد للرحيل -السفر -من أمتعة ومركب وغريه.

فوائد احلديث:
 .1استحباب إراحة ابلهائم باحلط عنها قبل االشتغال بعبادة أو غريها ملا حلقها من اتلعب.
 .2استحباب اتلنفل املطلق يف السفر.
ً
 .3حرص الصحابة ىلع تنفيذ وصايا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عموما ،ومنها الوصية باإلحسان إىل ادلواب.
 .4يَشع للمصيل أال يدخل الصالة ,وباهل مشغول بغريها ,حىت يصيف ذهنه من الشواغل.
 .5حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع الرفق باحليوان.
املصادر واملراجع:
-نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  - .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد

العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل,
دار ابن اجلوزي - .رشح رياض الصاحلْي البن عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه - .سنن أِب داود .املحقق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه
2007 -م  -صحيح أِب داود ،للشيخ األبلاِّن .انلارش  :مؤسسة غراس للنَش واتلوزيع  ،الكويت .الطبعة  :األوىل   1423 ،ـه 2002 -م  -ديلل الفاحلْي
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لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع،
بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.
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َْ
ه
َغ ِّ ر
ريوا هذا واجتنِبوا الس َواد

 .1693احلديث:

Change this and avoid black.
**

1693. Hadith:

ُ
ُ َ َ
عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :أ ِ َ
حافة وادل
ِت بأِب ق
أِب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما ،-يوم فتح مكة
ورأسه وحليته َاكثلَّ َغ َ
ام ِة بياضا .فقال رسول اهلل -صىل
ْ
واجتَنبوا َّ
اهلل عليه وسلمَ « :-غ ِّ ُ
السواد».
ريوا هذا
ِ
درجة احلديث :صحيح.

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported: "Abu
Quhaafah, father of Abu Bakr as-Siddeeq, may Allah
be pleased with both of them, was brought on the day
of the Conquest of Makkah with his head and beard as
white as Thaghaamah (a white plant). Therefore, the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, said: 'Change this and avoid black”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أنه أِت بأِب قحافة -وادل أِب بكر

الصديق -إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم فتح
مكة ورأسه وحليته َاكثلَّ َغ َ
ام ِة  ،وهو نوع من انلبات

أبيض ،فلما رآه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تلك
َ
ْ
واجتَنبوا َّ
"غ ِّ ُ
الس َواد" فأمر بتغيري
ريوا هذا
احلال ،قال:
ِ
َّ
ُ َ َّ
ُ
َّ
َّ
الشيب وأن جينب السواد؛ ألن السواد يعين أنه يعيد
اإلنسان شابًّا ،فاكن ذلك مضادة لفطرة اهلل -عز

وجل -وسنته يف خلقه ،وأما بقية األصباغ اكحلُمرة
َ
ُ
والصفرة أو باحلناء والكتَم خملوطْي فال بأس ،إذا

السواد ،بل بْي َّ
خرج اللون عن َّ
السواد واحلُمرة ،فهذا
ال بأس به ،واملنيه عن صبغه به هو َّ
السواد اخلالص،

ويف مسلم من حديث أنس -ريض اهلل عنه -خضب
َ
أبو بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -باحلناء والكتَم.

Brief Explanation:
**

On the day of the Conquest of Makkah, Abu Quhaafah,
father of Abu Bakr as-Siddeeq, was brought to the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
and his head and beard were as white as an intensely
white plant called Thaghaamah. When the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, saw him,
he said: “Change this and avoid black.” He ordered that
his white hair be dyed with anything other than black,
because black makes an old person look younger, and
this is a challenge to the natural constitution that Allah
gives to man. Red, yellow, and henna mixed with
katam-dye are fine to use, so long as black is excluded.
If the synthesized dye is something between red and
black, it is fine. In a Hadith by Anas, may Allah be
pleased with him, Abu Bakr and ‘Umar, may Allah be
pleased with both of them, dyed their hair with henna
and katam-dye.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

َّ
َّ َ َ َ
الشيب يُسىم َ
الع َ
وسج.
امة  :نبْت أبيض يُشبه
• اثلغ

فوائد احلديث:

َّ
 .1كراهة ترك الشيب ىلع حاهل ،واستحباب تغيري لونه.
َّ
الشيب َّ
بالسواد اخلالص؛ ملا يف ذلك من اخلِداع.
 .2حيرم تغيري

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهكنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل

150

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة  1426 :ـهفتاوى اللجنة ادلائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)8909( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ِّ
ْ ر
ْ
َ ر
ُّ
، وأغلِقوا األب َواب، وأ ْوك ِئوا السقاء،غطوا اإلناء
َ ُّ َ َ
ْ
ِّ وأطف رئوا
 وًل،الرساج؛ فإن الشيطان ًل حيرل ِسقاء
ِ
ْ َ
 وًل يك ِشف إناء،يفتح بابا

Cover the vessels, fasten the waterskins,
close the doors, and extinguish the lamps,
for, indeed, the devil does not loosen
waterskins, nor open doors, nor uncover
vessels.
**

1694. Hadith:

: احلديث.1694

ً
ُّ َ
،اإلناء
ِ  َ «غطوا: مرفوَع-ريض َاهلل عنه- عن جابر
ُ ْ
َ الَّس
َ
ِّ وأَ ْوكئُوا
َ ِّ  وأ ْطفئُوا،األبواب
َ الس َق
اج؛
 وأغ ِلقوا،اء
ِ
ِ
َْ
َُّ ُ َ
َ
َ
ً
َ
ُ
ً
 وال، وال يفتح بابا،فإن الشيطان ال حيل ِسقاء
ْ َ
َ َْ
ً ك ِش ُف إ
 فإن لم جيد أحدكم إال أن يع ُرض،ناء
ي
ِ
ْ َ َْْ َ
َ
ً ُ
 فليفعل؛ فإن، ويذكر اسم اهلل،ىلع إِنائِ ِه عودا
ْ
ْ ُ ََ َُْ
.»رض ُم ىلع أهل ابليت بَيتَ ُهم
ِ الفوي ِسقة ت

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "Cover the vessels, fasten the waterskins, close
the doors, and extinguish the lamps, for, indeed, the
devil does not loosen waterskins, nor open doors, nor
uncover vessels. If one can find nothing to cover his
vessel with other than a stick while mentioning the
name of Allah, let him do so, because a mouse may set
a house on fire with its inhabitants inside".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, ordered that vessels should be covered to
safeguard them against insects and other harmful
creatures, and against diseases that may dwell therein.
Also, he ordered Muslims to fasten waterskins and
close doors, given the worldly and religious interests
that such an action involves, as well as protecting lives
and properties from evil and corrupt people. He also
guided Muslims to extinguish lamps to protect houses
and its occupants from the harms of fire. The Hadith is
concerned with the time of sleep at night, and it tells
that the devil does not open closed waterskins, doors,
or vessels. So, if one is unable to cover a vessel with
something that can completely cover it in such a way
that nothing of its contents appears, he should not leave
it uncovered. Rather, he should place a stalk over it in
a horizontal position, and mention the name of Allah,
the Exalted, while covering the vessel, fastening the
waterskins, or closing the doors. The Hadith also
mentions that, in most cases, mice may tamper with
lamps and other inflammable objects if they are left
without extinguishing them before sleep, and this could
be a cause for setting the inhabitants of the house on
fire while they are sleeping.

 بتغطية اإلناء؛-صىل اهلل عليه وسلم- أمر انليب
ً
 وسائر املؤذيات وملا قد يْنل،صونا هل من احلَشات
 وأن تغلق األبواب، وأن تغلق األسقية،فيه من الوباء
 وحراسة،ملا يف ذلك من املصالح ادلينية وادلنيوية

 وأرشد. من أهل العبث والفساد،األنفس واألموال

إىل أن تطفأ الَّسج ملا يف ذلك من حفظ ابليت وأهله

 واحلديث.ملا قد َيىش عليهم من ْضر االحرتاق

 وأخرب أن الشيطان ال،حممول ىلع وقت انلوم يلال
 وال بابا وال يَكشف عن األواِّن،يفتح ِسقاء مغلقا
 فإذا لم يمكن تغطية اإلناء بما يستوعبه.املغلقة
حبيث ال يظهر ما بداخله أو بعضه فال يدعه
ً
-  ويسيم اهلل،عرضا
 بل جيعل عليه عودا،مشكوفا

 وإغالق، وإيكاء األسقية، عند تغطية اإلناء-تعاىل
ِّ  وذكر أن،األبواب
الَّساج وغريه من املواد املشتعلة

إذا تركت ىلع حاهلا ولم تطفأ قبل انلوم؛ فإن الغالب
َ ىلع الفويسقة
العبَث به؛ وقد يكون ذلك سببا
.إلحراق أهل ابليت وقت نومهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  جابر:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ِّ َ
ِّ َ
َ
َْ ُ
اجلدل يُوضع فيه املاء.
• أو ِكئوا السقاء  :اربِطوا السقاء؛ َلال يدخلها يشء .والسقاء :ظرف من ِ
• ِّ
الَّساج  :ال ِمصباح.
َ َ
َ
َ ُّ
َ
َْ
• يع ِرض ىلع إنائِه ُع ْودا  :أي :ي ُمد عليه خشبَة عرضا.
ُ ْ َ
• الف َوي ِسقة  :الفأرة.
ُْ
ُ ْ
رض ُم  :حت ِرق.
•ت ِ

فوائد احلديث:

ً
 .1تغطية أوعية الطعام ،وسد أفواه أوعية املاء ،وتغطيتها أيضا؛ وذلك صونا هلا من احلَشات واألوساخ ،ولك ما يؤذي ويستقذر.
 .2جيزئ تغطية بعض اإلناء ،إذا لم يمكن تغطيته لكه.
ُ
 .3إغالق أبواب ابليوت والغرف؛ احتياطا من الف َّساق واللصوص والشياطْي ،ولك خطر يتوقع.

 .4الشيطان يعبث بشؤون انلاس حْي غفلتهم ،ويغري هوام األرض باإليذاء؛ َلا جيب األخذ باحليطة واحلذر من لك ٍّ
رش متوقع.
 .5أن ذكر اهلل -تعاىل -يمنع الشيطان من َ
العبَث.
 .6استحباب التسمية عند وضع األشياء واستعماهلا.
ُ
 .7نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عَش 1407ه .كنوز رياض الصاحلْي ،جمموعة من
ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ،أبو زكريا حميي ادلين
انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاِّن،
حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه .تطريز رياض الصاحلْي ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد
العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنَش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع
بن حجر العسقالِّن ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة1379 :ه.

الرقم املوحد)8925( :

153

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Beware! Avoid sitting on the roads." They
said: "O Messenger of Allah, we cannot help
sitting there, as these are our places where
we talk to one another." He said: "If you
insist on sitting there, then give the road its
due rights." They said: "What are its
rights?" He said: "Lowering the gaze,
refraining from doing harm (to others),
returning the greeting, enjoining what is
good, and forbidding what is evil".

ه َ َ ه ر َ ر
َ
ََه َ ََْر ََ ْ ر
 َوما:فأما إذا أبيت ْم فأعطوا الط ِريق حقه قالوا
َ َ ْ ُّ َ
ُّ َ َ َ َ ُّ ر
ُّ
َ َض ْابل
 َو َرد، َوكف األذى،ِص
 غ:حقه؟ قال
ِ
َ َْ هْر َ ْ ْر
ْه َ َ ْ َ ْ ر ْ َ ر
 وانلْه عن المنك ِر،وف
ِ  واألمر بِالمعر،السال ِم

**

1695. Hadith:

: احلديث.1695

ً
Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him, :مرفوَع
-ريض اهلل عنه- عن أِب سعيد اخلدري
َ ُّ
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َ
 ما، يا رسول اهلل:ات قالوا
ِ إياكم واجللوس ىلع الط ُرق
blessings be upon him, said: "Beware! Avoid sitting on
ٌّ ُ
ْ ََُْ
the roads." They said: "O Messenger of Allah, we  فأما إذا أبيتم: قال، نتحدث فيها،نلا بد من جمالسنا
ُّ
َّ
ُّ َ
cannot help sitting there, as these are our places where ض
 غ: وما َحق ُه؟ قال:فأعطوا الطريق َحق ُه قالوا
we talk to one another." He said: "If you insist on sitting
ُّ َ
there, then give the road its due rights." They said: ، واألمر باملعروف، ورد السالم، وكف األذى،ابلرص
.وانليه عن املنكر

"What are its rights?" He said: "Lowering the gaze,
refraining from doing harm (to others), returning the
greeting, enjoining what is good, and forbidding what is
evil".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, warned his companions of sitting on the roads.
They told him that this was indispensable. He said: if
you refuse to comply and you must sit there, then you
must give the road its due rights. When they asked him
about the rights of the road, he instructed them that they
should lower their gaze from looking at the women
passing by them, refrain from hurting the passersby
verbally or by actions, return the greeting to whomever
greets them, enjoin what is good, and forbid the evil
when they see it.

 أصحابه من-صىل اهلل عليه وسلم- حذر انليب
: فقال، ما نلا ِغ ًىن عنه: فقالوا،اجللوس يف الطرقات
إذا امتنعتم وال بد أن جتلسوا فيجب عليكم أن
، فسألوه عن حق الطريق،تعطوا الطريق حقه
 أن يغضوا ابلرص عن النساء الالِت:فأخربهم به

 وأن يمتنعوا عن أذية املارة سواء،يمررن أمامهم

 وأن يردوا السالم ىلع من ألقاه،بالقول أو بالفعل

 وأن يأمروا باملعروف وإذا رأوا منكرا أمامهم،عليهم
.وجب عليهم إنكاره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلدري:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ َُّ
. الطرقات مجع طريق: الط ُرقات
•
ٌّ ُ َ َ َ
. ال حميد نلا عن ذلك: • ما نلا بد
ْ
. امتنعتم: • أبَيتُ ْم
ْ
َ َ ُّ َ
. خفض ابلرص عن انلظر إىل ما ال حيل انلظر هل: رص
ِ • غض ابل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ َ ُّ ْ َ
األ َذى  :االمتناع عن أذية َّ
املارة بالقول أو بالفعل.
• وكف
• إياكم  :أي :احذروا.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن اجللوس يف الطرقات إال بَشطه املذكور.
 .2أن من حق الطريق غض ابلرص.
 .3أن من حق الطريق كف األذى.
 .4أن من حق الطريق رد السالم.
 .5أن من حق الطريق األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
 .6نستفيد من احلديث قاعدة فقهية مهمة (أن دفع املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح).
 .7أن انليه عن اجللوس يف الطريق ليس للتحريم ،وإنما للتْنيه؛ ألنهم لو فهموا أنه للتحريم لم يراجعوه.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

فدنونا من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقبلنا

 .1696احلديث:

Then we approached the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him,
and kissed his hand

يده

**

1696. Hadith:

َ َ
عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -ق َّ
صة ،قال فيها`Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both of :
ِ
them, reported a story in which he said: "Then we
َََ
َ َ َّ َ َ َ
ِّ
.
ه
د
ي
ا
لن
ب
ق
ف
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
من
ونا
فدن
approached the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and kissed his hand".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :أتينا انليب This Hadith is reported by `Abdullah Ibn ‘Umar, may
Allah be pleased with both of them, who said that they
صىل اهلل عليه وسلم -فقبلنا يده ،وأقرهم انليب went to the Prophet, may Allah's peace and blessings -be upon him, and kissed his hand, and the Prophet
صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك.
approved it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :عبداهلل بن عمر –ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1جواز تقبيل كف العالم الرباِّن والوادلين.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد
عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ،لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أِب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نَش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ابن ماجه،
للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية .رشح رياض الصاحلْي ،للشيخ حممد بن صالح العثيمْي،
مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .ضعيف سنن أِب داود ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِّن ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة

 .1697احلديث:

The difference between our fasting and the
fasting of the People of the Book is the
Suhoor (pre-dawn) meal

السحر

**

1697. Hadith:

عن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased with him,
َ َ reported: “The Messenger of Allah, may Allah’s peace
صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :ف ْص ُل َما بَ ْ َا
ن
م
ا
ي
ص
ْي
ِ
ِ
and blessings be upon him, said: ‘The difference
ْ
َ ْ
أهل ال َ
أكلَ ُة َّ
الس َح ِر».
اب،
between our fasting and the fasting of the People of the
وصيامِ ِ ِ
ِ
كت ِ
”’Book is the Suhoor (pre-dawn) meal.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َيرب انليب عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث عن In this Hadith, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, informs that the difference
الفارق املمزي بْي صيامنا وصيام ايلهود وانلصارىbetween the Muslim fasting and the fasting of the Jews ،
وهو الطعام اَلي يأكله املسلمون وقت السحورand the Christians is the Suhoor, a pre-dawn meal ،
َّ
eaten by Muslims, but not by the People of the Book.
ألن أهل الكتاب ال يتسحرون ،واملسلمون يستحب
Muslims are recommended to have this meal so as to
ً
هلم السحور؛ خمالفة ألهل الكتاب وحتقيقا للسنة be different from the Jews and the Christians, and to
وفيه بركة وخري كما ثبت يف السنة ،وأهل الكتاب comply with the Sunnah, and also to obtain the good
and blessing contained therein, as related in the
يصومون من نصف الليل ،فيأكلون قبل منتصف Hadiths. The People of the Book start their fasting at
الليل وال يأكلون يف السحر ،واتلميزي بْي املسلمْي midnight, and so they eat until this time, not before
dawn. Muslims are required under Shariah to act
والكفار أمر مطلوب يف الَشع.
differently from non-Muslims.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• فصل  :فاصل وفارق.

• أهل الكتاب  :ايلهود وانلصارى.
ُّ
• أكلة السحر  :السحور ،وأكلة بفتح اهلمزة ،عبارة عن املرة الواحدة من األكل كغدوة ،واملراد هنا الطعام اَلي يؤلك وقت السحور.

فوائد احلديث:
 .1السحور من خصائص األمة اإلسالمية ،واهلل تفضل به وبغريه من الرخص رأفة ورمحة بها.
ً
 .2خمالفة أهل الكتاب مقصد من مقاصد الَشع ،وهدف من أهداف ابلعثة انلبوية تميزيا هلذه األمة اإلسالمية.
املصادر واملراجع:

-رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن

كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .نزهة املتقْي رشح
رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  - .كنوز رياض الصاحلْي ،نَش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة:
األوىل1430 ،ه 2009م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن
احلجاج للنووي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .الطبعة اثلانية .1392 ،
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The superiority of the scholar over the
worshiper is like my superiority over the
lowest among you

فضل العالم ىلع العابد كفضيل ىلع أدناكم
**

1698. Hadith:

Abu Umaamah al-Baahili, may Allah be pleased with
him, reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘The superiority of the
scholar over the worshiper is like my superiority over
the lowest among you.' Then, the Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, said:
'Indeed, Allah, His angels, the inhabitants of the
heavens and the earth, even the ant in its hole, and
even the fish, invoke blessings upon those who teach
people goodness.’”
Hasan/Sound by virtue of
Hadith Grade:
corroborating evidence.

: احلديث.1698

صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أِب أمامة ابلاهيل

 «فضل العالم ىلع العابد: قال-اهلل عليه وسلم

 صىل اهلل- كفضيل ىلع أدناكم» ثم قال رسول اهلل
 «إن اهلل ومالئكته وأهل السماوات:عليه وسلم

واألرض حىت انلملة يف جحرها وحىت احلوت

»يلصلون ىلع معليم انلاس اخلري

**

. حسن لغريه:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith is meant to show the superiority of سيق هذا احلديث بليان فضل العلم والعالم بالعلوم
knowledge and religious scholars, along with
performing the obligatory acts of worship and as much الَشعية مع القيام بفرائض العبادات وبما يتيَّس هل
voluntary acts as one can easily do, over the worshiper,  ىلع املتفرغ للعبادة: أي،" "ىلع العابد،من انلوافل
i.e. the one who is completely devoted to worship. “Like
 نسبة رشف العالم إىل: أي،""كفضيل ىلع أدناكم
my superiority over the lowest among you”, meaning:
the scholar’s honor compared to that of the worshiper صىل اهلل عليه- رشف العابد؛ كنسبة رشف الرسول
is like the Prophet’s honor compared to the lowest  فإن، إىل أدَن الصحابة رشفا ومْنلة-وسلم
among the Companions in honor and status. In fact, this
Prophetic statement was addressed to the noble  ثم قال رسول، "أدناكم" الصحابة:املخاطبْي بقوهل
Companions, may Allah be pleased with them.  "إن اهلل ومالئكته: -صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
Thereafter, the Messenger of Allah, may Allah's peace
 أهل األرض من: أي،"وأهل السماوات واألرض
and blessings be upon him, said: “Indeed, Allah, His
angels, the inhabitants of the heavens and the earth”,  "حىت انلملة يف،اإلنس واجلن ومجيع احليوانات
meaning: all those who inhabit the earth, including the جحرها" أي ثقبها اَلي تسكنه "وحىت احلوت
human beings, jinn, and all species of animals. "Even
the ant in its hole", meaning: the hole where it resides.  أراد باخلري هنا،"يلصلون ىلع معليم انلاس اخلري
“And even the fish, invoke blessings upon those who  والصالة،ع لم ادلين وما به انلجاة يف ادلنيا واآلخرة
teach people goodness.” Goodness here refers to
religious knowledge that leads to salvation in the  ومن،من اهلل تعاىل ثناؤه ىلع عبده يف املْل األىلع
worldly life and the Hereafter. When Allah the Almighty  وال رتبة فوق رتبة من،املالئكة بمعىن االستغفار
invokes blessings upon His slave, this means He
تشتغل املالئكة ومجيع املخلوقات باالستغفار
praises him among His close angels. Invocation of
blessings by the angels, on the other hand, means وادلَعء هل إىل يوم القيامة وهلذا اكن ثوابه ال ينقطع
asking for forgiveness. Indeed, there is no rank higher
.بموته
than the one occupied by a person for whom the angels
and all created beings engage in supplication and
forgiveness-seeking until the Day of Judgment. Hence,
his reward does not stop with his demise.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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راوي احلديث :رواه الرتمذي ،وعنده" :واألرضْي" بدل "واألرض" ،وكذا" :معلم" بدل "معليم".
اتلخريج :أبو أمامة ابلاهيل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• أدناكم  :أقل املسلمْي رتبة يف الفضل.
• جحرها  :ثقبها اَلي تسكنه.
• احلوت  :السمك.

• يلصلون  :يلدعون.

• العالم  :اَلي يعرف العلم انلافع ويرصف وقته يف حتصيله.
• العابد  :من اكن مشتغال بالعبادة اغلب وقته.

فوائد احلديث:
 .1من أسايلب ادلعوة إىل اهلل الرتغيب وْضب األمثال.
ِ .2عظم رشف العلماء اَلين تعلموا العلم وقاموا حبقه من العمل وادلعوة.
 .3احلث ىلع توقري العلماء وطالب العلم وادلَعء هلم.
 .4احلث ىلع تعليم انلاس اخلري؛ ألنه سبب جناتهم وسعادتهم.
 .5العلماء ادلَعة يقومون بوظيفة األنبياء ،ويه ادلعوة إىل اهلل تعاىل وتعليم انلاس اخلري ،فهم ورثة األنبياء.
 .6طلب العلم الزائد عن الواجب أفضل من العبادات انلافلة.
املصادر واملراجع:
-كنوز رياض الصاحلْي ،نَش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م - .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت،

 1998م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار الفكر ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م  -فيض القدير رشح
اجلامع الصغري ،للمناوي .انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص .الطبعة :األوىل - 1356 ،بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي لسليم اهلاليل ،ط،1
دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,
الطبعة :األوىل  1423 ،ـهصحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاِّن ،مكتبة املعارف – الرياض  -رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن
كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش,
1407ه.

الرقم املوحد)6106( :
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َْ ٌَ ََ
قفلة كغ ْز َو ٍة

 .1699احلديث:

Returning from battle is like going to battle
(in reward).
**

1699. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهماAbdullah ibn `Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased -
with both of them, reported that the Prophet, may
مرفوَعًَ « :ق ْفلَ ٌة َك َغ ْز َ
».
ة
و
ٍ
Allah's peace and blessings be upon him, said:
"Returning from battle is like going to battle (in reward)".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان فضل اهلل -تعاىل -ىلع عباده This Hadith highlights the grace and favor of Allah the
Almighty upon His servants when they perform acts of
عند أدائهم العبادات فكما أنهم يؤجرون عند السيع worship. Just as they are rewarded for going out to do
إيلها؛ كذلك يؤجرون عند الرجوع من أدائهاَ ،للك acts of worship, they are also rewarded when they
return home after having performed them. Therefore,
أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن العائد من
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
الغزو كمن يغزو ،فهما يف األجر سواء ،كما يكتب him, said that the one who returns from a battle is like
the one who is going out to a battle; they both receive
أثر املايش إىل املسجد ،ورجوعة إىل أهله.
the same reward. This is similar to the case of the
person walking to the Masjid; he receives reward for
walking to the Masjid and reward for returning home
from it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• َق ْفلَ ٌة  :املراد بالقفلة هنا الرجوع من الغزو بعد فراغه ،فهو مثاب ىلع رجوعه هذا ً
أيضا.
ََ
• كغ ْز َو ٍة  :أي  :تساوي غزوة.

فوائد احلديث:

 .1املجاهد يف سبيل اهلل يٌثاب َ
وينال األجر يف اَلهاب واإلياب.
َّ
 .2من خصائص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه أويت جوامع اللكم.
 .3بيان فضل اجلهاد واحلث عليه.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود ،دار الكتاب العريب ـ بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،األبلاِّن ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة  :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 ،م فيض
القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم
اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن
عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهنزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من
ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب..

الرقم املوحد)6387( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Allah the Exalted said: "O son of Adam, so
long as you call upon Me and implore Me, I
shall forgive you no matter what you have
done, and I shall not mind. O son of Adam,
were your sins to reach the clouds of the
sky and were you then to ask forgiveness of
Me, I shall forgive you.

 إنك ما دعوتين،قال اهلل تعاَل يا بن آدم

،ورجوتين غفرت لك ىلع ما اكن منك وًل أبايل
َ
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم
استغفرتين غفرت لك

**

1700. Hadith:

: احلديث.1700

 سمعت: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك

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, saying: 'Allah the
Exalted said: "O son of Adam, so long as you call upon
Me and ask of Me, I shall forgive you for what you have
done, and I shall not mind. O son of Adam, were your
sins to reach the clouds of the sky and were you then
to ask forgiveness of Me, I shall forgive you. O son of
Adam, were you to come to Me with sins nearly as great
as the earth and were you then to meet Me, ascribing
no partner to Me, I shall bring you forgiveness nearly as
great as it'' ' ".

 «قال اهلل:رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم يقول

 إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك،تعاىل يا بن آدم

 يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك،ىلع ما اكن منك وال أبايل
 يا ابن آدم لو،َعنان السماء ثم استغفرتين غفرت لك
ُ
أتيتين بقراب األرض خطايا ثم لقيتين ال تَشك ِب
ً
ُ
. »شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith indicates the vastness of Allah's mercy and هذا احلديث يدل ىلع سعة رمحة اهلل سبحانه وتعاىل
generosity. It clarifies the means to attain His
 وقد بْي فيه األسباب اليت،وكرمه وجوده
forgiveness, which are supplication and asking Him for حتصل بها
َّ
forgiveness. These two means are contingent upon  وعلق هذين، ويه ادلَعء واالستغفار،املغفرة للمرء
Tawheed (monotheism; belief in the Oneness of Allah).
 فمن لِق اهلل عز وجل موحدا؛،السببْي ىلع اتلوحيد
So whoever dies believing in Allah as the only deity
worthy of worship, his supplication and seeking  وال ينفع مع الَشك يشء ال، نفعه ادلَعء واالستغفار
forgiveness will avail him. Meanwhile, Shirk
.دَعء وال غريه
(associating partners with Allah) renders all deeds
futile. Nothing avails a person who dies upon Shirk;
neither supplication nor any other deed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم:راوي احلديث
. أنس بن مالك ريض اهلل عنه:اتلخريج
 األربعون انلووية:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

 ملغفرة ذنوبك: • ما دعوتين
. وإجابة دَعئك، دعوتين واحلال أنك ترجو تفضيل عليك: • ورجوتين
. أي سرتتها عليك وال أَعقبك بها يف اآلخرة، ذنوبك: • غفرت لك
. من تكرار املعايص: • ىلع ما اكن منك

. ال أكرتث بذنوبك وال أستكَثها وإن كَثت إذ ال يتعاظمين يشء: • وال أبايل
. سحاب: • عنان

. طلبت مين وقاية رشها مع سرتها: • استغفرتين
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ُ
• بقراب األرض  :قراب و ِقراب أي بقريب ملئها ،أو بمثلها.
• لقيتين  :مت ىلع اإليمان.

• ال تَشك ِب شيئا  :العتقادك توحيدي ،واتلصديق برسيل وبما جاءوا به.

فوائد احلديث:
 .1سعة كرم اهلل تعاىل وجوده.
 .2العايص ال يسلب عنه اسم اإليمان ويكفر ،وال يعطاه ىلع اإلطالق ،بل يقال :هو مؤمن َعص ،أو مؤمن بإيمانه ،فاسق بكبريته ،وىلع هذا
يدل الكتاب والسنة ،وإمجاع سلف األمة.

 .3بيان معىن ال هلإ إال اهلل :أنه هو إفراد اهلل بالعبادة ،وترك الَشك قليله وكثريه.

 .4حصول املغفرة بهذه األسباب اثلالثة :ادلَعء مع الرجاء ،واالستغفار ،واتلوحيد وهو السبب األعظم اَلي من فقده فقد املغفرة ،ومن جاء به
فقد جاء بأعظم أسباب املغفرة

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعْي حديثا انلووية ،مطبعة دار نَش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه .اجلامع يف رشوح األربعْي انلووية،
للشيخ حممد يَّسي ،ط .دار اليَّس .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالةالطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م سنن ادلاريم ،دار
الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل  1407 ،سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م سلسلة األحاديث
الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،دار املعارف1415 ،ه.

الرقم املوحد)5456( :
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Allah, the Almighty, said: “Spend, O son of
Adam, you will be spent on".

قال اهلل تعاَل :أنفق يا ابن آدم ينفق عليك

 .1701احلديث:

**

1701. Hadith:

عن أِب هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس -ريض Abu Hurayrah Abdur-Rahman ibn Sakhr ad-Dawsi,
ً
may Allah be pleased with him, reported: “The Prophet,
آدم
ابن
يا
أنفق
تعاىل:
اهلل
قال
«.
:
اهلل عنه -مرفوَع
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
ينفق عليك».
‘Allah, the Almighty, said: “Spend, O son of Adam, you
will be spent on"’”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أنفق ينفق عليك ،أي ال ختش الفقر ببذل املال “Spend…Allah will spend on you”, meaning: do not fear
poverty by spending money and giving in charity, and
ً
وإخراجه وال تكن شحيحا ،فأنك إذا أنفقت ىلع do not be stingy. If you spend on other than yourself,
غريك سوف ينفق اهلل تعاىل عليك ،فما عندكم Allah the Almighty will spend on you because:
{Whatever you have will end, but what Allah has is
ينفد وما عند اهلل باق ،وهذا احلديث بمعىن قوهل
lasting.} [Surat-an-Nahl: 96] This Hadith reflects the
تعاىل( :وما أنفقتم من يشء فهو َيلفه) فتضمن meaning of the verse: {Whatever thing you spend (in
احلث ىلع اإلنفاق يف وجوه اخلري واتلبشري باخللف His cause), He will compensate it; and He is the best of
providers.} [Surah Saba': 39] It encourages spending in
من فضل اهلل تعاىل.
righteous causes and gives glad tidings to the spenders
that Allah will compensate them with His mercy for
whatever they spend in this regard.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

ً
ً
ً
• أنفق  :أنفق املال يف وجوه اخلري بالطرق املأذون به رشَع إيمانا واحتسابا.
• ينفق عليك  :أي يوسع عليك ويأتيك عوض ما تنفقه ويبارك لك فيه.

فوائد احلديث:
 .1اإلنفاق سبب لسعة الرزق.
 .2إعطاء اهلل لعبده ىلع قدر إعطاء العبد للفقراء واملحتاجْي.
 .3خزائن اهلل مْلى ال تنفد واملوىل كريم ال يمسك خشية اإلنفاق.
املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)5805( :
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Allah the Exalted said: “Glory is My Izaar
and Pride is My Cloak. I will punish
whoever contends with Me over either of
them".

قال اهلل عز وجل العز إزاري ،والكبياء ردايئ،
فمن نازعين بيشء منهما عذبته

 .1702احلديث:

**

1702. Hadith:

َ

عن أِب هريرة-ريض اهلل عنه -قال رسول اهلل -صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
اهلل عليه وسلم« : -العز إزاري ،والكربياء ردايئ ،فمن
blessings be upon him, said: “Allah the Exalted said:
نازعين بيشء منهما عذبته».
'Glory is My Izaar and Pride is My Cloak. I will punish
whoever contends with Me over either of them"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
العز والكربياء صفتان خمتصتان باهلل ال يشاركه Glory and Pride are two attributes exclusive to Allah,
and none shares them with Him as one does not share
فيهما غريه؛ كما ال يشارك الرجل يف ردائه وإزاره the cloak and lower garment he wears with anybody
الذلين هما بلاساه غريه ،فجعل اهلل -تعاىل -هاتْي else. Allah the Almighty made these two attributes
inherent in Him. These two unique attributes cannot be
الصفتْي مالزمتْي هل ،ومن خصائصه اليت ال تقبل
ascribed to anyone besides Allah. So, whoever claims
أن يشاركه فيها أحد ،فمن ادىع العزة والكربياء فقد glory and pride has in fact vied with Allah in His
Dominion. Anyone who does so shall be punished by
نازع اهلل يف ملكه ،ومن نازع اهلل عذبه.
Allah the Almighty.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم ويف لفظه اختالف يسري األدب ،وهذا لفظ ابلخاري يف األدب املفرد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• إزاري  :اإلزار ما يسرت أسفل اجلسم.
• ردايئ  :معىن الرداء :ما يسرت أىلع اجلسم .وهذا من األحاديث اليت تمر كما جاءت عن انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وال يتعرض ملعناها بتحريف
ً
أو تكييف ،وإنما يُقال هكذا قال اهلل تعاىل فيما رواه انليب صىل اهلل عليه وسلم عنه ،فمن نازع اهلل يف عزته وأراد أن يتخذ سلطانا كسلطان
اهلل ،أو نازع اهلل يف كربيائه وتكرب ىلع عباد اهلل ،فإن اهلل يعذبه ىلع ما صنع ونازع اهلل تعاىل فيما َيتص به.
• العز  :العز :فهو تبارك وتعاىل العزيز ،وللعز معان ،منها :القهر والغلبة والقوة ،والعظمة يف أسمائه ونعوته وصفاته تبارك وتعاىل.
• الكربياء  :أي العلو والعظمة واتلعايل والرفعة ،فيه لكها من معاِّن الكربياء.

فوائد احلديث:
 .1العزة والكربياء من صفات اهلل سبحانه وتعاىل.
 .2من عرف عظمة اهلل تعاىل استأصل الكرب من نفسه.
 .3من نازع اهلل يف صفة من صفاته ألقاه يف انلار.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغين املقديس؛ تأيلف
عبدالرزاق بن عبداملحسن ابلدر ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1424 ،ه .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل
محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .اجلمع بْي الصحيحْي؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار ابن حزم.
رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح أسماء
اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د .سعيد القحطاِّن .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض،
1426ه .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
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حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 فخرج بصدقته،قال رجل ألتصدقن بصدقة

A man said: “Indeed! I will give in charity.”
So he took his charity out and placed it in a
thief's hand. Next morning, people were
saying: “Charity was given to a thief”.

: فأصبحوا يتحدثون،فوضعها يف يد سارق
!تصدق ىلع سارق

**

1703. Hadith:

: احلديث.1703

صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
َ َّ َ َ
، «قال رجل ألت َصدق َّن بصدقة: قال-اهلل عليه وسلم

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: ‘A man said: “Indeed!
I will give in charity.” So he took his charity out and
placed it in a thief's hand. Next morning, people were
saying: “Charity was given to a thief.” The man said: “O
Allah! Praise be to You. Indeed, I will give in charity!”
So he took his charity out and placed it in a prostitute's
hand. Next morning, they were saying: “Charity was
given to a prostitute last night.” So the man said: “O
Allah, praise be to You concerning the prostitute.
Indeed, I will give in charity!” So he took his charity out
and placed it in a rich man's hand. Next morning, they
were saying: “Charity was given to a rich man.” The
man said: “O Allah! Praise be to You concerning the
thief, the prostitute and the rich man.” Then he was
approached and told: “As for your charity to a thief, he
might refrain from theft. As for the prostitute, she might
abstain from fornication. As for the rich man, he might
take a lesson and spend from the wealth Allah has
given him"’”.

 فأصبحوا،فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق
َ ِّ ُ
 امهلل لك احلمد: ت ُصدق ىلع سارق! فقال:يتحدثون
َ َّ َ َ
 فخرج بصدقته فوضعها يف يد،ألت َصدق َّن بصدقة
َ ِّ ُ
! ت ُصدق الليلة ىلع زانية:زانية؛ فأصبحوا يتحدثون
َ َّ َ َ
، امهلل لك احلمد ىلع زانية! ألت َصدق َّن بصدقة:فقال
 فأصبحوا،فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين
َ ِّ ُ
 امهلل لك احلمد: ت ُصدق ىلع غين؟ فقال:يتحدثون
 أما:ىلع سارق وىلع زانية وىلع غين! فأِت فقيل هل
َّ
،صدقتك ىلع سارق فلعله أن ي َ ْستَ ِعف عن رسقته
ُّ َ
 وأما الغين،وأما الزانية فلعلها ت ْستَ ِعف عن زناها
ْ َ ََْ
.»رب فيُن ِف َق مما أعطاه اهلل
ِ فلعله أن يعت

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet told us about previous nations, so we may
learn from their stories. This Hadith relates the story of
a man who gave in charity on three different occasions,
and indeed, charity should be given to the poor and
those in need. However, this man's first charity fell into
a thief’s hand. This made people say the next morning
that charity had been given to a thief. Granted, a thief
should be punished rather than given something that
increases his wealth, however the man who gave the
charity thanked Allah, for Allah is worthy of praise in
every situation. Then the man said that he would give
more in charity, but this time his charity fell into a
prostitute’s hand. So the people gossiped next morning
that charity had been given to a prostitute. It was
something unbelievable and unnatural, but the man
praised Allah again. Thinking that his first and second
donations were not accepted, he said that he would
give in charity a third time. This time his charity fell into
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 خبرب من أخبار-صىل اهلل عليه وسلم- َيربنا انليب
 خرج:األمم املضية ألخذ العربة منها فقال ما معناه

 ومعروف أن الصدقة ىلع الفقراء،رجل يلتصدق
 فوقعت صدقته يف يد سارق فأصبح،واملساكْي

 والسارق،انلاس يتحدثون تصدق الليلة ىلع سارق
 فقال هذا،ينبيغ أن يعاقب؛ ال أن يعطى وينىم ماهل

 احلمد هلل؛ ألن اهلل تعاىل حممود ىلع:الرجل املتصدق

، ألتصدقن الليلة: ثم خرج هذا الرجل فقال،لك حال

فوقعت صدقته يف يد امرأة بيغ تمكن انلاس من

 فأصبح انلاس يتحدثون تصدق الليلة ىلع،الزنا بها

: فقال، وهذا يشء ال يقبله العقل وال الفطرة،زانية

وكأنه رأى أن-  ثم قال ألتصدقن الليلة،احلمد هلل

 فتصدق فوقعت يف-صدقته األوىل واثلانية لم تقبل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يد غين ،والغين ليس من أهل الصدقة بل من أهل

اهلدية واهلبة وما أشبه ذلك ،فأصبح انلاس يتحدثون

تصدق الليلة ىلع غين ،فقال :احلمد هلل ،ىلع سارق
وىلع زانية وىلع غين .وقد اكن يريد أن تقع صدقته

يف يد فقري متعفف نزيه لكن اكن أمر اهلل قدرا

مقدورا ،فقيل هل بواسطة نيب تلك األمة :إن صدقاتك
اثلالثة قد قبلت؛ ألنه خملص قد نوى خريا لكنه لم

يتيَّس هل ،وأما السارق فلعله أن يستعف عن الَّسقة

يقول هذا مال يكفيين ،وأما ابليغ فلعلها أن

تستعف عن الزنا؛ ألنها ربما اكنت تزين والعياذ باهلل
ابتغاء املال وقد حصل هلا ما يكفها عن الزنا ،وأما

الغين فلعله يعترب فينفق مما آتاه اهلل.

a wealthy man’s hand, and a rich person is not eligible
to receive charity, although he may receive presents,
gifts, and the like. So the next morning people gossiped
that a wealthy man had been given charity last night.
The giver of the charity again praised Allah, but wished
that his charity had fallen in the hands of a poor, chaste,
person, rather than a thief, a prostitute, or a rich man,
but the situation had already been decreed by Allah.
The prophet of his time told him that all his three
donations had been accepted, due to his sincere
intention to do something good, although he had not
been able to do it. The morale of the story is that charity
given to a thief may satisfy his needs and prevent him
from stealing, a prostitute might be helped to stop her
prostitution for the sake of money, and a wealthy man
might take a lesson from this and give in charity himself.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• قال رجل  :أي ممن اكن قبل املسلمْي .
• فقيل هل  :أي يف املنام.

فوائد احلديث:
 .1نية املتصدق إذا اكنت صاحلة ،قبلت صدقته ولو لم تقع املوقع.
 .2بيان فضل صدقة الَّس ،وفضل اإلخالص ،واستحباب إَعدة الصدقة إذا لم تقع يف املوقع.
 .3احلكم للظاهر حىت يتبْي سواه.
 .4بيان بركة التسليم ،والرضا ،وذم اتلضجر بالقضاء.
 .5استحباب تذكري العصاة ودعوتهم للحق؛ فلعلهم يعتربون ويتوبون.
 .6يف احلديث داللة ىلع أن الصدقة اكنت عند من قبلنا خمتصة بأهل احلاجة من أهل اخلري.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم،
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف
ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش1407ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،البن عالن،
نَش دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي،
نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .تطريز رياض الصاحلْي ،لفيصل احلريميل ،نَش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه-
2002م.

الرقم املوحد)8414( :
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قال رجل يا رسول اهلل الرجل منا يلىق أخاه أو
ََََْ رر
صديقه أينحين هل؟ قالً :ل ،قال :أفيلَتِمه
ر ر
ر ِّ ر ر
ويقبله؟ قالً :ل ،قال :فيأخذ بيده ويصافحه؟

 .1704احلديث:

A man said: O Messenger of Allah! When a
man amongst us meets a brother or a
friend, should he bow to him? He said: No.
?He said: Should he embrace and kiss him
He said: No. He said: Should he take his
hand and shake it? He said: Yes.

قال :نعم.

**

1704. Hadith:

ٌ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رجل :يا رسول
َ ََ ْ
ُ َّ
اهلل ،الرجل ِمنا يَلَق أخاه ،أو صديقه ،أين َحين هل؟
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ِّ ُ ُ
قبله؟ قال« :ال» قال:
زتمه وي
قال« :ال» .قال :أفيل ِ
ُ
ويصافح ُه؟ قال« :نعم».
فيأخذ بيده
درجة احلديث :حسن.

Anas, may Allah be pleased with him, reported: “A man
said: ‘O Messenger of Allah! When a man amongst us
meets a brother or a friend, should he bow to him?’ He
’?said: ‘No.’ He said: ‘Should he embrace and kiss him
He said: ‘No.’ He said: ‘Should he take his hand and
shake it?’ He said: ‘Yes”’.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

سئل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن االحنناء عند The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, was asked about whether a person should bow
لقاء املرء أخاه ،قال :ال ينحين هل ،قال السائل :أيضمه upon meeting someone else, and he said: He should
إيله ويعانقه وال ينحين هل؟ قال :ال ،قال السائل :هل not bow. He was further asked about whether he should
hug and embrace him, and he replied in the negative.
يصافحه؟ قال :نعم.
Then, the questioner asked him about whether he
should shake hands with him, and he said: ‘Yes’.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• ينحين  :من االحنناء ىلع هيئة الركوع.
• يلزتمه  :يعتنقه ويضمه إىل نفسه.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن االحنناء عند اللقاء.
 .2مَشوعية املصافحة ،وأنها تكون بايلد.
 .3االلزتام وهو املعانقة ال تَشع إال يف مواطن استثناها الَشع.
 .4وجوب السؤال عن احلكم الَشيع ملن جهله ،وخيش الوقوع يف املحذور.
 .5ينبيغ ىلع العالم أن ال يضجر من كَثة سؤال انلاس عن األحاكم الَشعية ،ولو تكرر السؤال يف حكم واحد.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد
عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ،لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سلسلة
األحاديث الصحيحة ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .رشح رياض الصاحلْي ،للشيخ حممد بن صالح العثيمْي،
مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .املسند،
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لإلمام أمحد بن حنبل ،نَش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6108( :
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ً
قد أفلح من أسلم واكن رزقه كفافا وقنعه اهلل

Successful is the one who enters Islam and
is provided with mere subsistence and
Allah makes him content with what He has
given him.

بما آتاه

 .1705احلديث:

**

1705. Hadith:

عن عبداهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
ً
ُ ُ َ َ ً َ َّ ُ
مرفوَع« :قد أفلح من أسلم واكن رزقه كفافا وقن َعه

‘Abdullaah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas, may Allah be pleased
with him, reported that the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "Successful is the one
who enters Islam and is provided with mere
subsistence and Allah makes him content with what He
has given him." Abu Muhammad Fadalah ibn ‘Ubayd
al-Ansaari, may Allah be pleased with him, reported
that he heard the Messenger, may Allah's peace and
blessings be upon him, say: "Blissful is the one who is
guided to Islam and possesses mere subsistence and
shows contentment".

اهلل بما آتاه» .وعن أِب حممد فضالة بن عبيد

األنصاري ريض اهلل عنه :أنه سمع رسول اهلل صىل
َ
ُ
اهلل عليه وسلم يقولُ « :طوىب ملن ه ِد َي لإلسالم ،واكن
ْ ُ ََ ً َ
َعيش ُه كفافا وق ِن َع».

حديث ابن عمرو ريض اهلل

**

عنهما :صحيح حديث فضالة

درجة احلديث :ريض اهلل عنه :صحيح "صحيح
اجلامع الصغري" (253 /1

املعىن اإلمجايل:

Hadith Grade:

رقم.)1138

Brief Explanation:

طوىب -ويه شجرة يف اجلنة ,ويه بَشى -ملن وفق Tooba, a tree in Paradise, is glad tidings for one who
has been guided to Islam and his provisions are barely
لإلسالم ,واكن عيشه بقدر كفايته ال يشغله وال sufficient for him, not less to keep him distracted or
يطغيه ,فمن تمام انلعمة أن يرزقك اهلل ما يكفيك more to make him transgress. It is a complete favor by
Allah, the Almighty, when He endows us with
ويمنعك ما يطغيك.
sustenance that both suffices us and prevents us from
transgression.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث ابن عمرو ريض اهلل عنهما :رواه مسلم حديث فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه :رواه الرتمذي وأمحد
اتلخريج :عبداهلل بن عمرو بن العاص وأبو حممد فضالة بن عبيد األنصاري ريض اهلل عنهم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

ُ
• طوىب  :فعىل من الطيب ويه شجرة يف اجلنة.
ُ
• هدي  :أرشد ووفق.
• كفافا  :أي :يكيف.

• وقنع  :أي :ريض بما عنده.

فوائد احلديث:
 .1سعادة املرء يف كمال دينه وكفاف عيشه وقناعته بما آتاه اهلل.
املصادر واملراجع:
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ,تأيلف :أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباِّن ,حتقيق :شعيب األرنؤوط وَعدل مرشد وآخرون ,انلارش :دار الرسالة ,طَ 1عم 1421ه .اجلامع الكبري
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(سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيَس الرتمذي ,املحقق :بشار عواد معروف ,انلارش :دار الغرب اإلساليمَ ,عم 1998م .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ,تأيلف :زين ادلين حممد املناوي القاهري ,انلارش:
املكتبة اتلجارية الكربى ,طَ 1عم 1356ه .حتفة األحوذي بَشح جامع الرتمذي ,تأيلف :أبو العال حممد عبدالرمحن املباركفوري ,انلارش :دار الكتب
العلمية.

الرقم املوحد)5814( :
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I heard some feebleness in the voice of the
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and perceived that
it was due to hunger. I asked: “Is there
anything wrong?" She replied: “Yes”.

صىل اهلل عليه- قد سمعت صوت رسول اهلل
 ضعيفا أعرف فيه ر-وسلم
 فهل عندك،اجلوع
 نعم:من َشء؟ فقالت

**

1706. Hadith:

: احلديث.1706

َ  قال أبو َط:عن أنس قال
Anas, may Allah be pleased with him, reported: “Abu  قد سمعت:لحة ألم سليم
Talhah said to Umm Sulaym, may Allah be pleased with
them: ‘I heard some feebleness in the voice of the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, and perceived that it was due to hunger.
I [Anas] asked: ‘Is there anything wrong?’ She replied:
‘Yes.’ She then brought out some barley loaves and
took one of her head-coverings out. She wrapped the
loaves in part of it and put them beneath my cloak and
covered me with a part of it. She then sent me to the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him. I set out and found the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
sitting in the mosque and some Companions were with
him. I stood near to them and the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
‘Has Abu Talhah sent you?’ I replied: ‘Yes.’ He asked:
‘Is it for food?’ I replied: ‘Yes.’ So the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
told those who were with him to get up. They set off and
so did I before them, until I came to Abu Talhah and
informed him. Abu Talhah said: ‘Umm Sulaym, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, has arrived with some people, and we do
not have enough to feed them.’ She said: ‘Allah and His
Messenger know best.’ Abu Talhah went out (to receive
him) until he met the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, and he proceeded
along with him until they both entered the house. Then
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘Umm Sulaym, bring out
what you have,’ so she brought the bread. The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, then said that the bread should be broken
into small pieces. When Umm Sulaym had squeezed a
container of fat on it as a dressing, the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said whatever that Allah willed him to say over it. He
then said: ‘Allow ten to enter.’ He gave them
permission, and they ate until they were satiated and
then went out. He again said: ‘Allow ten more,’ and he
gave them permission and they ate until all the people
were satiated, and they were seventy or eighty men."
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 ضعيفا-صىل اهلل عليه وسلم- صوت رسول اهلل
، نعم: فهل عندك من يشء؟ فقالت،أعرف فيه اجلُوع
ْ ْ َ َ
َ
َِ ت
ً فَأَ ْخ َر َجت أَقْ َر
ً مخ
،ارا هلا
 ثم أخذ،اصا من شعري
َّ َ
ْ َّ
َّ َ
ْ
َ ْ ُ لفت اخل
وردتين
دست ُه حتت ثويب
 ثم،ْب بِبَع ِضه
ف
َ َ
صىل اهلل عليه-  ثم أرسلتين إىل رسول اهلل،ببعضه
ِ
َ ََ
َ
ُ
صىل اهلل-  فوجدت رسول اهلل، فذهبت به-وسلم
ُ  َف ُق، ومعه انلاس،جالسا يف املسجد
ً
مت
-عليه وسلم
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال يل رسول اهلل،عليهم
َ
» « أ ِل َط َعام؟: فقال، نعم:«أرسلك أبو طلحة؟» فقلت
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل، نعم:فقلت
ْ
ُ َوانطل
َ فان َطلَ ُقوا
قت بْي أيديهم حىت جئت أبا
»«قوموا
ُ َ ْ ََ َ َ
ُ
 قد جاء، يا أم سليم: فقال أبو طلحة،طلحة فأخربته

 بانلاس وليس-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ
 فانطلق. اهلل ورسوهل أعلم:عندنا ما نط ِع ُم ُهم؟ فقالت
-صىل اهلل عليه وسلم- أبو طلحة حىت لِق رسول اهلل

 معه حىت-صىل اهلل عليه وسلم- فأقبل رسول اهلل
« :-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،دخال
ُ َ
 فأمر،هل ِّيم ما عندك يا أم سليم» فأتت بذلك اخلْب
ْ َ َ َ َ َّ ُ َ
رصت
 وع، ففت-صىل اهلل عليه وسلم- به رسول اهلل
ْ َ َ ً َّ
-  ثم قال فيه رسول اهلل، عليه أم سليم ُعكة فآد َمت ُه

: ثم قال، ما شاء اهلل أن يقول-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ ََ
ْ
َ
«ائذن لعَشة» فأ ِذن ل ُهم فأكلوا حىت ش ِب ُعوا ثم
َْ
 «ائذن لعَشة» فأذن هلم حىت أكل: ثم قال،خرجوا
ُّ
ُ
َ
.القوم لكهم وش ِب ُعوا والقوم سبعون رجال أو ثمانون
ُ
 وَيرج، فما زال يَدخل عَشة: ويف رواية.متفق عليه
 فأكل حىت،عَشة حىت لم يبق منهم أحد إال دخل
ُْ
َ
َ َ
 ويف. ثم ه َّيأها فإذا يه ِمثل َها حْي أكلوا منها،ش ِبع
 حىت فعل ذلك بثمانْي، فأكلوا عَشة عَشة:رواية
 بعد ذلك-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم أكل انليب،رجال

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ُ َ ْ
ْ
 ثم أفضلوا ما: ويف رواية. وتركوا ُسؤ َرا،وأهل ابليت
َُ
 جئت رسول: قال، ويف رواية عن أنس.بَلغوا ِجريانهم
 فوجدته جالسا مع، يوما-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ  وقد َع َص،أصحابه
 فقلت بلعض، بِ ُع َصابة،ب بَطنه
َ  لم َع َص:أصحابه
صىل اهلل عليه- ب رسول اهلل
ِ
 فذهبت إىل أِب، من اجلُوع: بطنه؟ فقالوا-وسلم
َ ْ وهو زوج أم سليم بنت مل،طلحة
 يا: فقلت،حان
ِ
-صىل اهلل عليه وسلم-  قد رأيت رسول اهلل،َأبتَاه
َ َع َص
: فقالوا، فسألت بعض أصحابه،ب بطنه بِ ِع َصابَة
َ َ فدخل أبو طل.من اجلُوع
 هل من: فقال،حة ىلع أيم
ُ
ٌ َ
 فإن،ْب وتمرات
ٍ  عندي ِكَّس من خ، نعم:يشء؟ قالت
 وحده-صىل اهلل عليه وسلم- جاءنا رسول اهلل
َّ َ
ْ
 وذكر تمام... وإن جاء آخر معه قل عنهم،أشبَعنَاه

[Al-Bukhari and Muslim] In another narration: "They
continued to enter and exit, ten at a time, until no one
remained who had not entered and eaten his fill. He
then collected the leftovers and it was the same
quantity as had been eaten." In another narration:
"They ate ten at a time, until eighty people had eaten.
Then the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, and the hosts ate and they left a surplus." In
another narration: "There was enough left over to feed
their neighbors." In another narration reported by Anas,
who said: "One day I came to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, and
found him sitting with his Companions, and he had tied
his stomach with a bandage. I asked some of his
Companions why the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, had bandaged his
stomach and they said that it was due to hunger. I went
to Abu Talhah, the husband of Umm Sulaym bint
Milhaan, and said to him: ‘Father, I saw the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
with his stomach bandaged. I asked some of his
Companions the reason for it and they said that it was
due to hunger.’ Abu Talhah came to my mother and
said: ‘Do we have anything?’ She said: "Yes, I have
some pieces of bread and some dates. If the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, comes to us alone we can feed him his
fill, but if someone comes with him this would be
insufficient for them.’ And he mentioned the rest of the
Hadith.

.احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith means that one day the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, was
famished, and Abu Talhah, may Allah be pleased with
him, realized that from the weakness of his voice. So
he told his wife, Umm Sulaym, may Allah be pleased
with her, about it and asked if she had some food. She
said that they had enough to feed the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him. She took out
some barley loaves and then took one of her head
coverings, wrapped the bread up with it and placed it
under Anas’ cloak, may Allah be pleased with him, and
covered him with the other end of the head covering.
When Anas approached the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, he found him sitting
among his Companions, so he went over to him and
stood there. The Messenger of Allah, may Allah's
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 أنه عليه الصالة والسالم قد:معىن هذا احلديث
َ
 ف َع ِلم أبو طلحة ريض اهلل عنه حبال،اشتد به اجلوع
انليب صىل اهلل عليه وسلم من خالل ضعف صوته

 حبال انليب،فأخرب زوجته أم سليم ريض اهلل عنها

 هل عندكم يشء؟:صىل اهلل عليه وسلم وسأهلا
ُّ َ
 أي عندنا ما ن ُسد به جوع انليب صىل، نعم: فقالت
ً اهلل عليه وسلم فأخرجت أقْ َر
 ثم،اصا من ش ِعري
َََ
َ ِ أخذت
 وجعلته حتت،مخارا هلا فلفت اخلْب ببعضه

خلمار وجعلته
ِ ثوب أنس ريض اهلل عنه وأخذت بايق ا

 فلما قدم أنس ىلع انليب صىل اهلل.رداء عليه لتسرته

 فقال يل، فقام عليهم، عليه وسلم وجده بْي أصحابه

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
peace and blessings be upon him, asked: "Did Abu
Talhah send you?" Anas said: “Yes.” He was unable to
give the food to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, because there were many
Companions around him. He also knew that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
was not used to eating food alone apart from his
Companions. By his answer, Anas meant to invite the
Prophet to come alone to the house of Abu Talhah, so
he could eat as the family had wished. However, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
told his Companions to come with him. They all set off
and Anas said: "I set off ahead of them," and in another
narration: "I was sad because many came along with
him." He added: "I came to Abu Talhah and informed
him. Abu Talhah said: "Umm Sulaym, the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
has arrived with some people, and we do not have
enough to feed them." She said: "Allah and His
Messenger know best." Umm Sulaym, may Allah be
pleased with her, entrusted the matter to Allah and His
Messenger, as if she recognized that the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, had done that
intentionally, so that the honor of multiplying the food
could be demonstrated by him. Her response indicates
her superior understanding. Abu Talhah went to meet
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and he proceeded with him until
they both entered the house. The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said (to
Umm Sulaym): "Bring what you have." In another
narration: "Abu Talhah received him and said: 'O
Messenger of Allah! We have nothing but a loaf of
bread that Umm Sulaym made.'" And in another
narration, Abu Talhah said: "It is only a loaf of bread,"
whereupon the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "Allah will bless it."
And in another narration, Abu Talhah said: "O
Messenger of Allah! I sent Anas just to invite you; we
do not have enough to feed all those I see," whereupon
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "Go in, for indeed Allah will bless whatever
you have." When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, entered the home of
Abu Talhah, he said: "Bring what you have, Umm
Sulaym.'' So she brought the loaf of bread, which the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, asked to be broken into small pieces.
Umm Sulaym squeezed some fat out of a leather
container onto the food to dress it and the Messenger
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" "أرسلك أبو طلحة؟:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 هل أرسلك ألجل: "أ ِلطعام؟" أي: فقال، نعم:فقلت

 لم يستطع أنس ريض. نعم:طعام تدعونا هل؟ فقلت
اهلل عنه أن يَدفع الطعام إىل انليب صىل اهلل عليه

وسلم؛ لكَثة من عنده من الصحابة ولعلمه أن انليب
صىل اهلل عليه وسلم من َعدته أال يُؤثِر نفسه ىلع
 فأظهر هل. نعم: فما اكن منه إال أن قال هل،أصحابه
 فيحصل،ادلعوة يلقوم معه وحده إىل بيت أِب طلحة

 قال انليب صىل اهلل: فعند ذلك.املقصود من إطعامه
َُ ْ
: فان َطلقوا قال أنس." "قوموا:عليه وسلم ألصحابه
ْ
ُ فان َطلَ ْق
 وأنا َح ِزين لكَثة: ويف رواية،ت بْي أيديهم
ُ
،جئت أبا طلحة وأخربته
 حىت: قال.من جاء معه

 قد جاء رسول اهلل صىل، يا أم سليم:فقال أبو طلحة
ُ
اهلل عليه وسلم بانلاس وليس عندنا ما نط ِع ُم ُهم؟
 فأم سليم ريض اهلل عنها. اهلل ورسوهل أعلم:فقالت
َ
 كأنها عرفت أنه،أرجعت األمر إىل اهلل وإىل رسوهل
ً
عليه الصالة والسالم فعل ذلك عمدا تلظهر هل
الكرامة يف تكثري الطعام وهذا من فطنتها ورجحان

 فانطلق أبو طلحة حىت لِق رسول اهلل صىل،عقلها

اهلل عليه وسلم فأقبل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

:معه حىت دخال فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ُ َ
 فاستقبله أبو طلحة فقال يا رسول:"هل ِّيم" ويف رواية
ُ
:ويف رواية. اهلل ما عندنا إال ق ْر ٌص عملته أم سليم
ُ
 "إن اهلل َسيُبَارك: إنما هو ق ْر ٌص فقال:فقال أبو طلحة
 يا رسول اهلل إنما:فيه" ويف رواية فقال أبو طلحة
ْ
أرسلت أنسا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يُش ِب ُع
" "ادخل فإن اهلل َسيُبَارك فيما عندك:من أرى فقال

فلما دخل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيت أِب
ُ َ
 "هل ِّيم ما عندك يا أم سليم" فأتت بذلك:طلحة قال

-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمر به رسول اهلل،اخلْب
َّ ُ
ْ َ َ َ َ َّ ُ َ
لعكة من
رصت عليه أم سليم ما خرج من ا
 وع،ففت
َْ َ َ ْ َ
ُ
 ثم قال فيه رسول اهلل صىل اهلل،سم ٍن إداما للمفتوت
 دَع بأن اهلل: عليه وسلم ما شاء اهلل أن يقول يعين
" : ويف رواية،تعاىل يبارك يف هذا الطعام القليل
ْ
َ فجئت بها ففتح ر َب
 "بسم اهلل امهلل أع ِظ ْم:اطها ثم قال
ِ

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فيها الربكة" ثم قال" :ائْ َذ ْن لعَشة" فأذن هلم فأكلوا of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
performed a Du`aa over the food. In another narration:
َْ
َ
حىت ش ِب ُعوا ثم
خرجوا ،ثم قال" :ائذن لعَشة" فأذن "I brought it and he untied it and said: 'In the Name of
ُّ
َ ُ
هلم حىت أكل القوم لكهم وش ِبعوا والقوم سبعون رجال Allah. O Allah, make it blessed in abundance.'" Then he
ُ
said: "Allow ten to enter." He gave them permission,
أو ثمانون .متفق عليه .ويف رواية :فما زال يَدخل
and they ate until they were satiated and then went out.
عَشة ،وَيرج عَشة حىت لم يبق منهم أحد إال He again said: "Allow ten more," and he gave them
َ
َ َّ َ
أها فإذا يه ِمثْلَ َها حْي permission and they ate until all the people were
دخل ،فأكل حىت ش ِبع ،ثم هي
satiated, and they were seventy or eighty men.’" [Alأكلوا منها .ويف رواية :فأكلوا عَشة عَشة ،حىت فعل Bukhari and Muslim] In another narration: "They
ذلك بثمانْي رجال ،ثم أكل انليب صىل اهلل عليه continued to enter and exit, ten at a time, until no one
ْ ً
remained who had not entered and eaten his fill. He
وسلم بعد ذلك وأهل ابليت ،وتركوا ُسؤ َرا .ويف رواية:
then collected the leftovers and it was the same
ْ ُ
َُ
ثم أف َضلوا ما بَلغوا جريانهم.
quantity as had been eaten." In another narration:
"They ate ten at a time, until eighty people had eaten.
Then the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, and the hosts ate and they left a surplus." In
another narration: "There was enough left over to feed
their neighbors".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس ـريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• َِ
مخار  :ثوب تغطي به املرأة رأسها.
َ َّ ْ ُ ْ َ
• دسته  :أخفته.
َّ
َّ
َ َّ
ً
وردتين ببعضه  :لفت اخلْب ببعض اخلِمار ولفت أنسا بباقيه.
•
َ ُ
ْ
ِّ
• هليم  :أح ِرضي ما عندك.
ُ َّ
ُ
العكة  :إناء من جدل مستدير جيعل فيه السمن اغبلا والعسل.
•
َْ
َ
• فآدمته  :جعلت فيه إداما.
َ َ
• ه َّيأها  :مجعها بعد األكل.
ُْ
• ِمثلها  :ىلع حاتلها قبل أن يأكلوا منها.
ُ ًَ
ؤرا  :بقية
• َتركوا س
ْ ُ
• أف َضلوا  :أبقوا ،ويف رواية ملسلم :فبقيت فضلة فأهديناها جلرياننا.
َ َ
َُ
أوصلوه هدية إيلهم.
• ما بَلغوا جريانهم :
َّ
• َع َص َ
ب َب ْطنَه  :شد ىلع بطنه.
َ
• ُ
الع َصابة  :اخل ِْرقة اليت توضع ىلع ابلَطن من اجلوع.
• ِك ََّس ِ :ق َطع ،مجع كَّسة.
• الربكة  :انلماء والزيادة والسعادة.
• أقراصا  :مجع قرص ،قطع من العجْي أو اخلْب.

فوائد احلديث:
1- .1تأييد اهلل نلبيه باآليات واملعجزات.
َ
ِّ
2- .2جواز العمل بالف َر َ
اسة والقرائن حيث استدل أبو طلحة من ضعف صوته صىل اهلل عليه وسلم ىلع ِشدة اجلوع.
ِ
3- .3جواز ادلعوة إىل الطعام يف املسجد ،وكذلك اإلجابة منه.
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4- .4جلوس العالم ألصحابه يف املسجد إلفادتهم

5- .5جواز ادلعوة إىل الطعام وإن لم يكن ويلمة.

6- .6جواز استدَعء العدد الكثري إىل الطعام القليل.

7- .7إذا علم املدعو أن ادلايع ال يكره أن حيرض معه غريه فال بأس بإحضاره معه.
8- .8اعتناء الصحابة بأحوال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
َ
َ
ُ
9- .9جواز األكل حىت الشبع ،فيف احلديث ( :فأكلوا حىت ش ِبعوا ).

10- .10جواز إدخال الضيوف عَشة عَشة إذا احتيج إىل ذلك لضيق الطعام أو ماكن اجللوس عليهم.
11- .11صرب انليب صىل اهلل عليه وسلم؛ فإنه اكن جيوع حىت يَربِط ىلع َب ْط ِنه وال يسأل أحدا.
َْ
ِّ
12- .12ما اكن عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه من الفقر والشدة.
ْ
13- .13جواز األكل من ُسؤر األخرين.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلْي  ،تأيلف :محد بن
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهنزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
  1397ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة
الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلْي ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلْي ،تأيلف:
حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نَش.

الرقم املوحد)6613( :
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 مع عبد اهلل بن،-ريض اهلل عنها- قصة اعئشة
ْ َ
 يف الهجر وانلذر-ريض اهلل عنهما- الزبري

`A'ishah's story with Ibn az-Zubayr that
involved a separation and a vow.
**

1707. Hadith:

: احلديث.1707

 بن الطفيل أن- ابن احلارث:أو- عن عوف بن مالك
ْ َ ِّ
 ُحدثت أن عبد اهلل بن،-ريض اهلل عنها- َعئشة

`Awf ibn Maalik – or ibn al-Haarith – ibn at-Tufayl
reported: “`A’ishah, may Allah be pleased with her, was
told that `Abdullah ibn az-Zubayr, upon hearing that she
was selling or giving something as a gift, said: ‘By Allah,
if `A’ishah does not give this up, I will declare her
incompetent to dispose of her wealth.’ She asked: ‘Did
he say so?’ They replied: ‘Yes.’ So she said: ‘I vow to
Allah that I will never speak to Ibn az-Zubayr.’ When
this separation had lasted for a long time, Ibn az-Zubayr
sought to intercede with her, but she said: ‘By Allah, I
will not accept the intercession of anyone for him and
will not commit a sin by breaking my vow.’ As this state
of affairs continued for long, Ibn az-Zubayr was
concerned and he approached Al-Miswar ibn
Makhramah and `Abd-ur-Rahman ibn al-Aswad ibn
`Abd Yaghooth and said to them: ‘I beseech you by
Allah to help me to visit `A’ishah; it is unlawful for her to
vow to sever ties with me.’ Al-Miswar and `Abd-urRahman took him to `A’ishah and asked for permission
to enter her house, saying: ‘Peace, mercy, and
blessings of Allah be upon you! May we come in?’ She
said: ‘Come in.’ They said: ‘All of us?’ She said: ‘Yes,
come in all of you,’ unaware that Ibn az-Zubayr was
with them. As they came in, Ibn az-Zubayr entered the
screened place and took hold of `A’ishah and was
weeping and imploring her to forgive him. Al-Miswar
and `Abd-ur-Rahman also were begging her to speak
to him and accept his apology. They said: As you know,
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, forbade a Muslim from forsaking his fellow Muslim,
and it is unlawful for a Muslim to do so for more than
three days.’ As they continued to remind and press her,
she began to weep and say: ‘I made a vow, and a vow
is something grave.’ They persisted in their appeal until
she talked to Ibn az-Zubayr, and she freed forty slaves
in expiation for her vow. Later, whenever she
remembered this vow, she would weep profusely,
wetting her veil.

 قال يف بيع أو عطاء أعطته،-ريض اهلل عنهما- الزبري
َّ َ  واهلل َتلنْتَه:َعئشة ريض اهلل تعاىل عنها
ْي َعئشة أو
ِ
َّ ُ ْ َ
. نعم: أهو قال هذا؟ قالوا: قالت،ج َرن عليها
ألح
َْ
ً
ٌ
. هو هلل يلع نذر أن ال أكلم ابن الزبري أبدا:قالت
ُ فاستشفع
: فقالت.ابن الزبري إيلها حْي طالت اهلجرة
َّ ُ
ُ َّ َ َ
ً شفع فيه
 فلما. وال أحتَنث إىل نذري،أبدا
 واهلل ال أ،ال
َ َ ََْ َ ْ َ َ ْ
 وعبد،طال ذلك ىلع ابن الزبري لكم ال ِمسور بن خمرمة
ُ َُْ
َ َُ
 أنش ُدكما:الرمحن بن األسود بن عبد يغوث وقال هلما
ْ َ َْ َ
 فإنها،-ريض اهلل عنها- اهلل ل َما أدخلتُ َم ِاِّن ىلع َعئشة
َ ال َحي ُّل هلا أن َتنْذ َر قَط
 فأقبل به ال ِم ْس َو ُر وعبد،يع ِيت
ِ
ِ ِ
 السالم عليك:الرمحن حىت استأذنا ىلع َعئشة فقاال

. ادخلوا: أندخل؟ قالت َعئشة،ورمحة اهلل وبراكته

 وال تعلم أن، نعم ادخلوا لككم: لكنا؟ قالت:قالوا

 فلما دخلوا دخل ابن الزبري،معهما ابن الزبري
 َو َط ِف َق،-ريض اهلل عنها- احلجاب فاعتنق َعئشة
َ ،ُينَاش ُد َها ويبيك
 وعبد الرمحن،وط ِف َق ال ِم ْس َو ُر
ِ
َ َ ُ ْ َ َّ َ
ْ
َ
َُ
َ
 إن انليب: ويقوالن،اشدانِها إال لكمته وق ِبلت منه
ِ ين
علمت من
 نىه عما قد-صىل اهلل عليه وسلمِ

اهلجرة؛ وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث

، فلما أكَثوا ىلع َعئشة من اتلذكرة واتلحريج،يلال
ُ  إِّن نَ َذ ْر: وتقول،ت تُ َذ ِّك ُر ُهما وتبيك
ْ َطف َق
ُ
وانلذر
ت
ِ
ٌ
 وأعتقت، فلم يزاال بها حىت لكمت ابن الزبري.شديد
َ َْ ُ َْ
 واكنت تذك ُر نذ َرها بعد،يف نذرها ذلك أربعْي رقبة
َّ َ
ُ
َ
.مخارها
دموعها
ذلك فتبيك حىت تبُل
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

`Abdullah ibn az-Zubayr, may Allah be pleased with  أن َعئشة-ريض اهلل عنهما- سمع عبد اهلل بن الزبري
him, heard that `A'ishah, may Allah be pleased with her,
made many large donations. Viewing this as an ، تربعت وأعطت عطايا كثرية-ريض اهلل عنها**
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extravagance, he remarked: ‘By Allah, if `A’ishah does
not give up this, I will declare her incompetent to
dispose of her wealth.’ This was truly hurtful to `A'ishah,
one of the Mothers of the Believers, as she was his
maternal aunt and also because she possessed vast
knowledge, sound reason, forbearance, and wisdom
that should deter people from speaking about her in this
way. When she heard `Abdullah’s statement through
the gossips, who always seek to damage people’s ties
and stir up discord amongst them, she vowed to never
speak to him again as she was so upset. She boycotted
him, which was something too hard for him to bear. So
he tried to appease her, but she was determined,
because she was concerned about the seriousness of
her vow. Ibn az-Zubayr sought the help of two of the
Prophet’s Companions, who played a good ruse that
led to a good outcome; repairing the relationship
between people. They went to `A’ishah, greeted her,
and asked her permission to enter her house. They
asked: “May we enter?” She said: ‘Yes.’ They said: “All
of us?” She said: ‘Yes’, not knowing that `Abdullah was
with them. They all entered as she hid behind the veil
that was particularly observed by the Mothers of
Believers to prevent people from seeing them - ordinary
women are just required to conceal their faces and
bodies, but that veil acted like a barrier between the
Prophet’s wives and their unrelated men. When they
entered, Ibn az-Zubayr, her nephew, bypassed the veil
and rushed towards her, weeping and imploring her to
forgive him. He warned her that the severance of
kinship ties was forbidden, but she took her vow very
seriously and was afraid to break it. The two men
persuaded her to change her mind, reminding her of the
Prophet's Hadith stating that it is unlawful for a Muslim
to desert his fellow Muslim for over three days. Finally
convinced, she wept and spoke to him. `A’ishah, may
Allah be pleased with her, was so affected by this
situation that she would cry every time she
remembered it. To expiate for her broken vow, she
emancipated forty slaves, hoping that Allah, the
Almighty, would save her from Hellfire. Indeed, this
reflected her caution and extreme piety, as the due
expiation is the emancipation of just one slave.

 لنئ لم تنته ألمنعنها من:فاستكَث ذلك منها وقال
 وهذه لكمة شديدة بالنسبة ألم.اتلرصف يف ماهلا

؛ ألنها خاتله-ريض اهلل عنها- املؤمنْي َعئشة
وعندها من الرأي والعلم واحللم واحلكمة ما ال ينبيغ

-ريض اهلل عنها-  فسمعت،أن يقال فيها ذلك القول
ُ
بذلك وأخربت به أخربها بذلك الواشون اَلين يشون

 فلما وصلت،بْي انلاس ويفسدون بينهم بانلميمة

 أال-ريض اهلل عنها- هذه اللكمة إىل َعئشة نذرت
ً
تكلمه أبدا؛ وذلك لشدة ما حصل هلا من االنفعال
ْ
 ومن املعلوم أن هجر أم، وهجرته،ىلع ابن أختها

 البن أختها سيكون-ريض اهلل عنها- املؤمنْي
ً
 ولكنها صممت، فحاول أن يسرتضيها،شديدا عليه
 فاستشفع إيلها برجلْي،ألنها ترى أن انلذر شديد

،-صىل اهلل عليه وسلم- من أصحاب رسول اهلل
ً
َ
وفعال حيلة بأم املؤمنْي لكنها حيلة حسنة؛ ألنها

، وهو اإلصالح بْي انلاس،أدت إىل مطلوب حسن

، فسلما عليها-ريض اهلل عنها- فاستأذنا ىلع َعئشة
. نعم: قالت. ندخل:ثم استأذناها يف ادلخول فقاال

 ولم تعلم أن عبد اهلل بن. لككم: قالت. لكنا:قالوا
 لكنها لم تقل هل معكم عبد اهلل بن،الزبري معهما

، ادخلوا لككم: فلم تستفصل وأتت بقول َعم،الزبري

فدخلوا فلما دخلوا عليها وإذا عليها حجاب أمهات
املؤمنْي وهو عبارة عن سرت تسترت به أمهات املؤمنْي

 وهو غري احلجاب اَلي يكون،ال يراهن انلاس

لعامة ال نساء؛ ألن احلجاب اَلي لعامة النساء هو

 ولكن هذا حجاب يكون،تغطية الوجه وابلدن
 فلما،حاجبًا وحائال بْي أمهات املؤمنْي وانلاس
دخال ابليت دخل عبد اهلل بن الزبري احلجاب ألنه

 فأكب عليها يقبلها،ابن أختها فيه من حمارمه

 وحيذرها من-عز وجل- ويبيك ويناشدها اهلل

القطيعة ويبْي هلا أن هذا ال جيوز؛ لكنها قالت انلذر
شديد ثم إن الرجلْي أقنعاها بالعدول عما صممت

صىل اهلل- عليه من اهلجر وذكراها حبديث انليب

 أنه ال حيل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق-عليه وسلم
ثالث حىت اقتنعت وبكت ولكمت عبد اهلل بن
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ً
الزبري ،ولكن هذا األمر أهمها جدا ،فاكنت لكما

ذكرته بكت -ريض اهلل عنها-؛ ألنه شديد ،وقد
ً
أعتقت أربعْي عبدا من أجل هذا انلذر يلعتق اهلل

تعاىل -رقبتها من انلار ،وذلك من مزيد ورعها ،وإالفالواجب رقبة واحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عوف بن مالك بن الطفيل -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

َّ
ألحجرن عليها  :ألمنعنها من اتلرصف يف ماهلا.
•
ُ َّ
شفع فيه ً
أبدا  :ال أقبل شفاعة أحد هل.
• ال أ

• ال أحتنث إىل نذري  :ال أكتسب اإلثم بسبب احلنث يف نذري.
ً
مقسما عليكما باهلل -تعاىل-.
• أنشدكما اهلل  :أسألكما
• طفق  :أخذ.

• يناشدها  :يسأهلا.

فوائد احلديث:
 .1جواز اهلجر إذا اكن هلل -تعاىل ،-وحيرم فوق ثالث يلال إذا اكن ألمر دنيوي وحظ نفيس.
 .2بيان كيفية االستئذان وأدبه يف قوهل :السالم عليك ورمحة اهلل وبراكته ،أندخل؟
 .3جواز اصطحاب ضيف زائر فإن أذن هل بادلخول دخل وإن لم يؤذن هل رجع.
 .4املؤمنون إخوة؛ فينبيغ اإلصالح بْي املتخاصمْي منهم.
 .5من نذر فرأى غريه أفضل منه ،فليأت اَلي هو خري ،ويلكفر عن يمينه.
 .6جواز احليل إذا لم تصل إىل يشء حمرم؛ ألن َعئشة -ريض اهلل عنها -حتيل عليها الرجالن يف ادلخول عليها ومعهما عبد اهلل بن الزبري،
لإلصالح بينهم.

 .7رقة قلوب الصحابة ورسعة بكائهم -ريض اهلل عنهم -من خشية اهلل -عز وجل -وهذا ديلل ىلع لْي القلب وخشيته هلل.
 .8قوة إيمان أمهات املؤمنْي وحرصهن ىلع العتق من انلار والرباءة من العذاب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد
أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش 1407بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رشح رياض
الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.

الرقم املوحد)8409( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Say: There is no true god except Allah
alone, Who has no partner. Allah is the
Most Great, and Glorified with all
glorification.

قل ًل هلإ إًل اهلل وحده ًل َشيك هل اهلل أكب
كبريا

**

1708. Hadith:

: احلديث.1708

 جاء: قال-ريض اهلل عنه- عن سعد بن أِب وقاص

Sa‘d ibn Abi Waqqaas, 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
to him: 'Teach me a few words to say frequently.' He,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
'Say: La ilaaha illallaahu wahdahu la sharika lah, Allahu
Akbar kabeera, wa-l-hamdu lillaahi katheera, wa
subhaan-Allaahi Rabbi-l-‘aalameen, wa laa hawla wa
laa quwwata illa billaahi-l-‘Azeezi-l-Hakeem.' (There is
no true god except Allah alone, Who has no partner.
Allah is the Most Great, and Glorified with all
glorification. All praise is due to Him. Allah, the Lord of
the worlds, is exalted above imperfection. There is no
might and power save with Allah, the Mighty and the
All-Wise.) The Bedouin said: 'Those words are for my
Lord. But what is for me?' Thereupon, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'You
should say: Allaahumma ighfir li, warhamni, wahdini,
warzuqni.' (O Allah, forgive me, have mercy upon me,
guide me, and give me provision.)

: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- أعراِب إىل رسول اهلل
ْ ِّ
 ال هلإ إال اهلل وحده ال: «قل: قال.َعلم ِين الكما أقوهل
 وسبحان، واحلمد هلل كثريا، اهلل أكرب كبريا،رشيك هل
 وال حول وال قوة إال باهلل العزيز،اهلل رب العاملْي

 امهلل: «قل: فما يل؟ قال، فهؤالء لريب:احلكيم» قال
.»اغفر يل وارمحين واهدِّن وارزقين

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

A Bedouin went to the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, and asked him to
teach him words, meaning: words wherewith to mention
Allah at any time. Therefore, the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, instructed him to
say: there is no true god except Allah, Who has no
partners. Here, the Prophet started with the testimony
of monotheism, which means: there is none worthy of
true worship except Allah. Then the man was asked to
say that Allah is greater (than everything), and that He
is glorified with all glorification. Allah is exalted, being
the Lord of the worlds, meaning: all the creation. Laa
hawla wa laa quwwata illa billaahi-l-‘Azeezi-l-Hakeem"
means that nothing is changed from a state to another
except by Allah's power and strength, being the Most
Glorious and Wise. The Bedouin, having learned these
invocations, commented that such prayers were for His
Lord, to mention and glorify Him, so he asked for
something for himself. Therefore, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, advised him
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-صىل اهلل عليه وسلم- جاء أعراِب إىل رسول اهلل
ً
ً
 أذكره: أي،" "أقوهل، ذكرا: أي،" "علمين الكما:فقال
ً
 ال هلإ إال اهلل وحده ال: قل:وردا يف أي وقت "قال

 ومعناها ال معبود، بدأ بشهادة اتلوحيد،"رشيك هل
ً
،" "كبريا،  من لك يشء: أي،"حبق إال اهلل "اهلل أكرب
ً
ً
 كربت كبريا أو جيوز أن يكون حاال:توكيد للتكبري
ً
ً
ً
 "وسبحان، محدا كثريا: أي،" "واحلمد هلل كثريا،مؤكدة

 "ال حول: وقوهل، مجيع اخلالئق: أي،"اهلل رب العاملْي

وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم" أي ال حتول من حال

، "قال األعراِب،إىل حال إال بتوفيق من اهلل وحكمته
 موضوعة َلكره: أي،" "لريب، اللكمات: أي،""فهؤالء

، من ادلَعء نلفيس: أي،"تعاىل وتعظيمه "فمايل؟
، بمحو السيئات: أي،" امهلل اغفر يل: قل:"فقال
 بتوفيق الطاَعت يف احلراكت: أي،""وارمحين

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
والسكنات" ،واهدِّن" ،أي :ألحسن األحوالto ask Allah to forgive him by erasing his sins, to send ،
mercy on him by guiding him to acts of worship in his
"وارزقين" ،أي :املال احلالل والصحة ولك خري.
movements and stillness, to guide him to the best
conditions, and to provide him with lawful sustenance,
health, and all good things.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :سعد بن أِب وقاص -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

ً

• أعراِب  :هو ساكن ابلادية عربيا اكن أو ال.

• فهؤالء لريب  :اجلمل السابقة لريب ملا فيها من اثلناء عليه سبحانه مع إثبات الوحدانية هل دون غريه باجلملة األوىل ،وتْنيهه عما ال يليق به
باجلملتْي األخريتْي.
• فمايل؟  :فأي يشء أدعو به مما يعود يل بنفع ديين أو دنيوي؟

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ذكر اهلل باتلهليل واتلكبري واتلحميد والتسبيح.
 .2استحباب ذكر اهلل واثلناء عليه قبل ادلَعء.
 .3استحباب دَعء اإلنسان بأطيب ادلَعء ،وبما هو مأثور مما فيه جوامع خري ادلنيا واآلخرة ،وهل أن يدعو بما يشاء.
 .4ينبيغ للعبد احلرص ىلع تعلم ما ينفعه يف ادلنيا واآلخرة.
 .5شفقته -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أمته ما ينفعهم.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلْي ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق,

دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .نزهة املتقْي رشح
رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار
الفكر ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م  -ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق ,عناية:
خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط َ 4عم 1425

الرقم املوحد)6112( :

181

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Say: O Allah, guide me, and make me
correct (steadfast on the right path).

 امهلل اهدين وسددين:قل
**

1709. Hadith:

: احلديث.1709

‘Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him,  قال يل: قال-ريض اهلل عنه- عن يلع بن أِب طالب
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
ْ
، امهلل اه ِد ِِّن: «قل:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
and blessings be upon him, said to me: 'Say: O Allah,
ْ ِّ َ
َ ُ
guide me, and make me correct (steadfast on the right  «امهلل إِّن أسألك الهدى: ويف رواية. .»وسدد ِِّن
َ َ َّ
path).'" In another narration: "O Allah, I ask You for
.»والسداد
guidance and for correctness (steadfastness on the
right path)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith belongs to the category of Jawaami‘ al- هذا احلديث من جوامع لكم انليب صىل اهلل عليه
Kalim; meaning: the Hadiths of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, that are formed of a  وجوامع اللكم اللكمات اليسرية املتضمنة ملعاِّن،وسلم
few words but have extensive and comprehensive  فيف هذا احلديث مع قلة العبارة عظيم الفائدة،كثرية
meanings and whose effect is immense. It is
 حيث مجع هذا،  فهو من اجلوامع بال نزاع،واألثر
undisputedly one of the Jawaami‘, as it combines all
goodness. The Prophet ordered ‘Ali, may Allah be  وقد أمر انليب صىل اهلل، احلديث مجاع اخلري لكه
pleased with him, to supplicate Allah with these words: ، عليه وسلم عليا – ريض اهلل عنه – أن يدعو به
"O Allah, guide me, and make me correct (steadfast on
the right path)." "O Allah" (or Allahumma) is a ، امهلل اهدِّن:فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم «قل
supplication and invocation to Allah Almighty using His  دَعء وترضع إىل اهلل تعاىل باسمه: "  " امهلل.»وسددِّن
ََ
unique name 'Allah'. It is the name that encompasses
اَلي
االسم
وهو
،
سبحانه
الرب
به
تفرد
اَلى
م
العل
all of Allah's Most Beautiful Names: they are all
ascribed to this Great Name, and this Name is ascribed  وتنسب إيله و، يتضمن مجيع أسماء اهلل احلسىن
to all of them. "Guide me" (Ihdinee) is an imperative  دَعء:" " اهدِّن. " " اهلل: إنه اسمه تعاىل، ينسب هو هلا
verb that denotes hopefulness of being answered, as if
one is saying: "O Allah, I hope that You give me perfect  فكأنه سأل اهلل،  أي الرشاد،ورجاء أن ينال اهلداية
guidance." "And make me correct (steadfast on the  وفقين: أي: " " وسددَن.تعاىل كمال اهلداية والرشاد
right path)" (Saddidnee) is another imperative verb that
also means: I hope that You grant me correctness and واجعلين مصيبا يف لك أموري وشؤوين ادلينية
success in all my affairs, both worldly and religious. The  وتعديل،  فيف اللفظ معىن تقويم اخلطأ، وادلنيوية
verb Saddidnee is derived from the noun Sadaad,
- أ:  وَلا فقد مجع هذا ادلَعء بْي أمرين، اخللل
which implies correction of errors and fixing anything
astray or in disorder. Hence, this short supplication  طلب االستمرار ىلع اهلداية-اتلوفيق للهداية ب
combines the request of two things from Allah: 1.  فمن.  وعدم اخلروج عنهما بالزيغ والضالل، والرشد
Guidance to the right path. 2. Correctness and
firmness upon the correct and right path and protection ، وفقه اهلل تعاىل هلذا ادلَعء فهو ىلع اهلداية ثابت
from deviating from it by any form of misguidance and
 وعن الزيغ والضالل بائن،وىلع طريقها سائر
falsehood. Whoever is guided by Allah to make this
supplication, then he will be led to the correct path and
be granted firmness in following it, and he will be
distanced from misguidance and falsehood, (by the
grace of Allah).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
ُ ْ َ
َ ََ َ
ْ َّ َ َ َ
َ الطر
َّ  َو،يق
َّ ك
."السه ِم
 سداد،الس َدا ِد
 بِال ُه َدى ِهدايت،"واذك ْر
: بزيادة، رواه مسلم بروايتيه:راوي احلديث
ِ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :يلع بن أِب طالب-ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• سددِّن  :وفقين ،واجعلين يف مجيع أموري مستقيما  ،وأصل السداد  :االستقامة والقصد يف األمور.
• اهلدى  :الرشاد وادلاللة

فوائد احلديث:
 .1ادلايع ينبيغ أن حيرص ىلع تسديد عمله وتقويمه بلزوم السنة وإخالص انلية
 .2استحباب ادلَعء بهذه اللكمات اجلامعة للتوفيق والسداد
 .3ينبيغ ىلع العبد االستعانة باهلل تعاىل يف مجيع أموره.
 .4هذا ادلَعء العظيم قد مجع بْي طلب اهلداية (ويه صالح احلال) ،واالستمرار عليها وعدم الزيغ عنها طرفة عْي (وهو صالح املآل) ،فقوهل" :
اهدِّن" بأن يكون سائرا ىلع ْضب اهلداية  ،وقوهل " :وسددِّن"  :من اإلصابة وعدم الزيغ عند اهلداية اليت اعتالها

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه

الرقم املوحد)5915( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
I said: O Messenger of Allah, teach me a
supplication. He said: Say 'O Allah, I seek
refuge in You from the evil of my hearing,
from the evil of my sight, from the evil of
my tongue, from the evil of my heart, and
from the evil of my semen (i.e. my lust)'.

 امهلل: قل: قال، علمين داعء، يا رسول اهلل:قلت
، ومن َش بِصي،إين أعوذ بك من َش سميع

 ومن َش منِّي، ومن َش قليب،ومن َش لساين
**

1710. Hadith:

: احلديث.1710

ShakI ibn Humayd, may Allah be pleased with him,  يا: قلت: قال-ريض اهلل عنه- عن شلك بن محيد
reported: "I said: 'O Messenger of Allah, teach me a
ْ ِّ َ
أعوذ
إِّن
امهلل
:(قل
:قال
،دَعء
ين
م
 عل،رسول اهلل
ِ
supplication.' He said: 'Say: O Allah, I seek refuge in
You from the evil of my hearing, from the evil of my ، ومن رش لساِّن، ومن رش برصي،بك من رش سميع
sight, from the evil of my tongue, from the evil of my
) ومن رش َم ِن ِّيي،ومن رش قليب
heart, and from the evil of my semen (i.e. my lust)" '.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In this Hadith, Shakl ibn Humayd, may Allah be pleased
with him, went to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, searching for the good of this
world and the Hereafter. He did not ask the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, for a
perishable worldly pleasure, a handful of money, or a
measure of food. Rather, he went seeking supplication.
He asked the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, to teach him a supplication (Du`aa) that
would benefit him in his religion and his worldly affairs.
That was the attitude of the Companions; seeking
bounty from Allah and His good pleasure. So the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
directed him to this splendid sublime supplication,
saying to him: Say 'O Allah', invoking Allah using His
Name that comprises all of His Most Beautiful Names.
'I seek refuge in You from the evil of my hearing',
meaning I seek Allah's protection from the evil of
hearing, which includes the forbidden things that a
person might hear, such as false testimony, heresy,
slander, disparaging the religion, and all other
forbidden things that reach a person's hearing. 'From
the evil of my sight', meaning the sin of using it to look
at forbidden things, such as indecent movies and
shameless scenes. 'From the evil of my tongue',
meaning from every forbidden speech that can be
uttered, such as false testimony, insults, cursing,
disparaging Islam and Muslims, speaking about others'
affairs or abandoning speaking about what should
concern one. 'From the evil of my heart', meaning filling
the heart with anything other than the remembrance of
Allah the Almighty, or devoting heart-related acts of
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ريض اهلل-يف هذا احلديث يذهب شلك بن محيد

 إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم باحثا عن خريي-عنه
 إنه لم يطلب من انليب صىل اهلل عليه، ادلنيا واآلخرة
 وال صاَع من،  وال حفنة من مال، وسلم دنيا فانية

 يريد من انليب،  ولكنه ذهب يطلب ادلَعء، طعام

صىل اهلل عليه وسلم أن يعلمه دَعء ينتفع به يف دينه

 فهذه يه حقيقة الصحابة يبتغون فضال من، ودنياه
 فأرشده انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل، اهلل ورضوانا

: " امهلل إِّن: " قل: فقال هل، هذا ادلَعء العظيم اجلليل
دَع اهلل تعاىل وتوجه إيله باسمه اجلامع للك أسماء اهلل
: أعوذ أي:"احلسىن " اهلل" " أعوذ بك من رش سميع

 وهو ما يقع فيه، أحتيم باهلل تعاىل من رش السمع
 والكم،  كشهادة الزور: سمع اإلنسان من املحرمات

 واالنتقاص من ادلين وسائر ما، الكفر وابلهتان

 " ومن رش.يصل إىل سمع اإلنسان من املحرمات

 وهو أن يستعمله يف انلظر إىل املحرمات من: "برصي

 " ومن رش لساِّن.  واملناظر القبيحة، األفالم اخلليعة
 أي ومن لك حمرم قد َيرج من اللسان كشهادة: "
 واالنتقاص من ادلين و،  واللعن، والسب، الزور
 أو ترك الالكم،  أو اتللكم فيما ال يعين اإلنسان،أهله

 و هو أن يعمر: " " ومن رش قليب.الخ... فيما يعنيه

أو أن يتوجه إىل غري اهلل، القلب بغري ذكر اهلل تعاىل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
تعاىل بالعبادات القلبية من الرجاء واخلوف  ،والرهبة worship to others than Allah the Almighty, like hope,
fear, awe, and exaltation, or refraining from devoting
 ،واتلعظيم  ،أو يرتك ما جيب عليه من رصف the heart-related acts of worship to the Lord, Glorified
العبادات القلبية للرب سبحانه وتعاىل " .ومن رش and Exalted. 'From the evil of my semen', meaning
from the evil of my private parts by using them to
منيي"  :أي ومن رش الفرج وهو أن يقع فيما حرم اهلل
commit what Allah has forbidden, or that they lead me
عليه  ،أو يوقعين يف مقدمات الزَن من انلظرto the preludes of adultery, like the (forbidden) look, ،
واللمس ،وامليش ،والعزم ،وأمثال ذلك فهذا ادلَعء touch, walk to the place of sin, determination to commit
sin, and things of that nature. This blessed supplication
املبارك فيه حفظ اجلوارح واليت يه من نعم اهلل تعاىل includes preservation of the senses, which are among
 ،وانليب صىل اهلل عليه وسلم إنما أمره هنا أن يستعيذ the blessings of Allah the Exalted upon His creation.
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
باهلل من رش هذه انلعم  ،ولم يأمره أن يستعيذ من
him, ordered him to seek refuge in Allah only from the
هذه انلعم كأن يقول  ":أعوذ باهلل من سميع "  ،ألن evil of these blessings, not from these blessings
هذه نعم  ،وبها يعبد اهلل تعاىل ،فليست يه رش حمض themselves by saying for example: 'I seek refuge in
Allah from my hearing', because these are blessings by
حىت يستعاذ منها ولكن يستعاذ من الَش اَلي قد means of which one worships Allah the Almighty. They
يتودل عنها  ،وحفظها يكون برَعية ما خلقت هل  ،و are not evil in the absolute sense such that refuge is
sought from them; rather, refuge is sought from the evil
أن ال يبارش بها معصية  ،وال ينَش بها رذيلة  ،ألنه that they might produce. Their preservation is achieved
مسؤول يوم القيامة عن هذه انلعم مصداقا لقوهل by using them in what they were created for and not
َ َ
ََ َْ ُ
ْ َّ
َْ
َّ ْ َ using them to approach any act of disobedience or
{وال تقف َما لي َس لك بِ ِه ِعل ٌم ِإن السمع
تعاىل:
spread any vice, because one is held responsible for
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ً
وابلرص والفؤاد لك أ ِ
وَلك اكن عنه مسئوال } these blessings on the Day of Judgment, as Allah the
Exalted says: {And do not pursue that of which you
[اإلرساء36 :
have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight and
}the heart - about all those (one) will be questioned.
][Surat-ul-Israa: 36
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد
اتلخريج :شلك بن محيد-ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• رش سميع  :أي :بأن أسمع الكم الزور وابلهتان والغيبة وسائر ما حرم اهلل تعاىل سمعه  ،أو أن ال اسمع احلق.
• رش برصي  :وذلك بانلظر إىل عورات انلاس أو إىل ما حرم اهلل تعاىل.

• رش قليب  :بأن أشغله بغري ذكر اهلل تعاىل
• رش َّ
منيي  :املين :ما َيرج من الرجل من ماء بشهوة وَلة  ،واملراد هنا الفرج كما ورد عند الرتمذي  ،ويكون رشه إذا وضعه يف غري حمله
املَشوع.
• رش لساِّن  :هو اتللكم بابلاطل أو ما ال يعنيين  ،أو السكوت عن احلق
• أعوذ  :أتلجئ وأحتيم
َّ
• الل ُه َّم  :يا اهلل

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع حفظ السمع وابلرص واللسان والقلب والفرج  ،وذلك باستعماهلا فيما يريض اهلل تعاىل
 .2اتلنويه بمسؤويلة اإلنسان عن حواسه كما أخرب سبحانه وتعاىل " :إن السمع وابلرص والفؤاد لك أوَلك اكن عنه مسؤال"
 .3حواس اإلنسان وأعضاؤه نعم ينبيغ ىلع العبد شكر اهلل تعاىل عليها بوضعها فيما خلقت هل  ،وبذلك حيقق العبودية هلل سبحانه وتعاىل.
 .4قول شلك بن محيد -ريض اهلل عنه" :-قلت :يا رسول اهلل ،علمين دَعء" يدل ىلع حرص الصحابة ىلع لك ما ينفعهم يف ادلنيا واآلخرة  ،ويبْي
أنهم أصحاب همة َعيلة ملحافظتهم ىلع ما ينفعهم يف العاجل واآلجل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .5خص انليب صىل اهلل عليه وسلم هذه اجلوارح بادلَعء ؛ النها مناط الشهوة ومثار الذلة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون،
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب ،ط ،2مرص 1395( ،ه) ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،دار الكتاب العريب
 ،بريوت بلنان رياض الصاحلْي للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسْي الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428( ،ه) .رياض الصاحلْي ،ط ،4حتقيق:
عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428( ،ه) .سنن أِب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد( ،د.ط)،
املكتبة العرصية ،بريوت( ،د.ت) صحيح األدب املفرد لإلمام ابلخاري ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،ط ،4دار الصديق
للنَش واتلوزيع 1418 ( ،ه) صحيح أِب داود لْلبلاِّن  ،ط ،1مؤسسة غراس للنَش واتلوزيع ،الكويت1423 ( ،ه) .صحيح وضعيف الرتمذي لْلبلاِّن،
ط ،1مكتبة املعارف ،الرياض1420( ،ه) .كنوز رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض،
(1430ه) .السنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،ط ،)2مكتب املطبوَعت اإلسالمية – حلب1406 ( ،ه ) مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة  1421( ،ـه) املعجم الوسيط ،جممع اللغة
العربية بالقاهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت (بلنان) .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
(1407ه).

الرقم املوحد)6163( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
On the morning, the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, used to say: "O Allah, by Your leave we
have reached the morning, and by Your
leave we have reached the evening; by Your
leave we live and by Your leave we die; and
our resurrection will be to You." On the
evening, he used to say the same
supplication except that he would say: "and
our return will be to You".

َ َ ر ر ه َ ه هر َ َْ َ ه
َ
 إذا-صىل اَّلل علي ِه َوسل َم- ِاكن َرسول اَّلل
َْ َ َْ َ
َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ َ َر ر هر
، الله هم بِك أصبحنا َوبِك أمسينا:أصبح يقول
َ َر ر
َ ُّ ر ر
ََْ
 َوإِذا،ور
 َوإ ِ ْيلك النش، َوبِك نموت،َوبِك حنيا
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َهر
 َوإ َيلْك ال ْ َم ِص ر:ال
ري
 أًل أنه ق،أمَس قال مِثل ذل ِك
ِ

: احلديث.1711

**

1711. Hadith:

-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة

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 on the morning: "O
Allah, by Your leave we have reached the morning, and
by Your leave we have reached the evening; by Your
leave we live and by Your leave we die; and our
resurrection will be to You." On the evening, he used
to say: O Allah, by Your leave we have reached the
evening; by Your leave we live and by Your leave we
die; and our resurrection will be to You".

 «امهلل بك: إذا أصبح يقول-صىل اهلل عليه وسلم

 وإيلك، وبك نموت، وبك حنيا، وبك أمسينا،أصبحنا
ُ النَُّ ُش
 وبك، «امهلل بك أمسينا:ور» وإذا أمَس قال
.» وإيلك املصري. وبك نموت،حنيا

. حسن:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

A Muslim should seek the aid of Allah the Almighty and  وبقدرته وقوته يف-تعاىل- إن العبد يستعْي باهلل
His omnipotence and power at both the beginning and
end of one's day. He acknowledges that Allah, Glorified  ويعرتف بأنه سبحانه بقدرته،بداية يومه ونهايته
be He, brought us into existence by His omnipotence;  وإيله، واحلياة واملوت،أوجدنا وأوجد الصباح واملساء
He also created the morning, the evening, life, and
.املرجع واملآل بعد ابلعث
death. Definitely, our return and final abode after
resurrection shall be to Allah the Almighty.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. دخل يف وقت الصباح: • أصبح
. دخل يف وقت املساء: • أمَس

. أي الرجوع وابلعث بعد املوت، معناه الرجوع: • النشور
. أي املرجع واملآل بابلعث، املرجع: • املصري

ً

:فوائد احلديث

ً
ً
-صىل اهلل عليه وسلم- ومساء تأسيا بانليب
 ينبيغ لإلنسان أن يدعو بهذا ادلَعء صباحا.1
ً. عموم ربوبية اهلل يف لك وقت صباحا ً ومساء.2
. إذا أصبح: أن أرشف أوقات اَلكر أول الصباح بعد الفجرلقوهل.3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

سنن أِب داود ،ألِب داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي،
ملحمد بن عيَس بن َس ْورة الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق  ،وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلاِب احلليب – مرص .سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيَس ابلاِب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،ألِب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاِّن ،ط املكتب اإلساليم .توضيح
األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،ط املكتبة
اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم بَشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،طبعة دار احلديث.

الرقم املوحد)5490( :
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َ هَْ َ ََ ََ
َ ََ َ ََ
ان ىلع
ان إَل الرمح ِن ،خ ِفيفت ِ
ان حبِيبت ِ
لكِمت ِ
َ ََ
ِّ َ
ْ َ ر ْ َ َ ه
ان :سبحان اَّللِ
ان ِيف ال ِمزي ِ
ان ،ث ِقيلت ِ
اللس ِ
ر ْ َ َ ه َْ
َْ
يم
َو ِِبم ِده ِ ،سبحان اَّللِ الع ِظ ِ

 .1712احلديث:

There are two phrases that are dear to the
Most Merciful, light on the tongue, and
heavy on the scale: Subhaana Allaahi
Wabihamdih, Subhaana Allahi al-`Azheem
(Glory and Praise be to Allah, Glory be to
Allah the Great).
**

1712. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
اهلل عليه وسلم -قالَ :لك َمتَ
اللسان،
ىلع
خفيفتان
ان
ِ
ِ
blessings be upon him, said: “There are two phrases
ثقيلتان يف املزيان ،حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل that are light on the tongue, heavy on the scale, and
dear to the Most Merciful: Subhaana Allaahi
وحبمده ،سبحان اهلل العظيم.
Wabihamdih, Subhaana Allahi al-`Azheem (Glory and
Praise be to Allah, Glory be to Allah the Great)”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, reported in this Hadith that our Lord, the Most
أن ربنا الرمحن -تبارك وتعاىل -حيب هاتْي اللكمتْي Merciful, Blessed and Exalted, loves these two
القليالت احلروف مع ثقلهما يف املزيان -سبحان اهلل phrases, which contain few words, yet are heavy on the
scale of man's good deeds. These phrases are:
وحبمده ،سبحان اهلل العظيم -ملا تضمنتاه من تسبيح
"Subhaana Allaahi Wabihamdih, Subhaana Allahi alاهلل تعاىل وتْنيهه عن انلقائص وعما ال يليق جبالهل `Azheem (Glory and Praise be to Allah, Glory be to
تبارك وتعاىل ،واتلأكيد ىلع هذا اتلْنيه بالوصف Allah the Great)". They have such a status because
they include glorification of Allah the Almighty and His
بالعظمة.
Exaltation above all defects and all that does not befit
His Majesty, Blessed and Exalted. They also affirm
such exaltation that is implied in describing Allah as the
Great.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• لكمتان  :أي مجلتان.
• حبيبتان  :صفة هلل تعاىل أي حمبوبة.

ً
• سبحان اهلل  :التسبيح :هو اتلْنيه ،معناه تْنيها لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات.
• وحبمده  :اتلحميد :هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه.
• العظيم  :أي اهلل تعاىل أعظم من لك يشء.

فوائد احلديث:
 .1جواز استعمال السجع بَشط عدم اتللكف.
 .2فضل هاتْي اللكمتْي من ذكر اهلل -عز وجل-.
 .3إثبات صفة املحبة هلل -عزوجل -ىلع الوجه الالئق باهلل -تعاىل-.
 .4إثبات اسم الرمحن هلل -عز وجل-.
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 .5احلث ىلع هذا اَلكر القليل اللكمات الكثري احلسنات.

 .6أن اَلكر يتفاضل ،ويتبع ذلك تفاضل األجور.

 .7إثبات املزيان وأنه حق.
َّ
 .8يستحب ملن رغب غريه يف عمل ما أن يذكر هل شيئا من فوائده.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أِب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان،
عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام بَشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية،
القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)5507( :
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ر
َ ر
رْ ر
الزنا مدرِك ذلك ًل
من
ه
يب
ص
ن
آدم
ابن
ىلع
تب
ك
ِ
ِ ر
ََ
 واألذنان ِزناهما، العينان ِزناهما انلَظر:حمالة
ر
 وايلَد ِزناها، واللسان ِزناه اللَكم،اًلستماع
َْ
َر
ِّ ،ابلَ ْطش
 والقلب يه َوى،والرجل ِزناها اْلطا
َ
ر ِّ ر
ِّ َ ر
 ويصدق ذلك الف ْرج أو يكذبه،ويتمىن

The son of Adam has been destined his
share of fornication, which he will
inevitably acquire. The eyes fornicate by
looking, the ears fornicate by listening, the
tongue fornicates by speaking, the hand
fornicates by hitting, the foot fornicates by
stepping. The heart loves and wishes. The
genitals prove or disapprove that.
**

1713. Hadith:

: احلديث.1713

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
ُ
ُ َ
الزنا
ِ ُ  «كتب ىلع ابن آدم ن ِصيبه من: قال-عليه وسلم
ََ
ْ
 واألذنان، العينان ِزناهما انلَظر:ُمد ِر ُك ذلك ال حمالة
 وايلَ ُد ِزناها، واللسان ِزناه الالكم،ِزناهما االستماع
َْ
ِّ ،ابل ْطش
َ
، والقلب يه َوى ويتمىن،والرجل ِزناها اخل ُ َطا
ِّ
َ
ِّ ُ
.»وي َصدق ذلك الف ْرج أو يُكذبُه

Abu Hurayrah, 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 been destined
his share of fornication, which he will inevitably acquire.
The eyes fornicate by looking, the ears fornicate by
listening, the tongue fornicates by speaking, the hand
fornicates by hitting, the foot fornicates by stepping.
The heart loves and wishes. The genitals prove or
disapprove that'’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Except for those whom Allah has protected, everyone
ends up fornicating. The Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, mentioned examples of
fornication. The eyes fornicate, i.e. when a man looks
at a woman, even if not lustfully, who is not from his
Mahrams (a woman who is neither one's wife nor
permanently forbidden to marry him), this is one kind of
fornication. The ears fornicate by listening to and
enjoying the voice of a woman. The hands fornicate by
touching. The feet fornicate by going to a place of
immorality, or following a woman that one unlawfully
desires. The heart fornicates by being inclined to
women. The genitals prove that when they commit real
fornication. If they do not fornicate, then this will be
disapproval of other organs’ fornication. From this, men
should learn to be cautious not to get attached to
women, listen to their voice, see them, touch them,
pursue them, nor think of their seduction. These are
types of fornication which every chaste and sensible
man would resist.

معىن احلديث أن اإلنسان ُمدرك للزنا ال حمالة إال من

-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم ذكر انليب،عصمه اهلل
َّ  أن: "فالعْي زناها انلظر" يعين:أمثلة َللك
الر ُجل إذا

نظر إىل امرأة ولو لغري شهوة ويه ليست من حمارمه
ُ
 "واألذنان ِزناهما.فهذا نوع من الزنا وهو زنا العْي
االستماع" أي يستمع اإلنسان إىل الكم املرأة ويتذلذ
َ  "وايلد زناها. هذا زنا األذن،بصوتها
ابل ْطش" يعين
"والرجل
.العمل بايلد من اللمس وما أشبه ذلك
ِ
زناها اخلُطا" يعين أن اإلنسان يميش إىل حمل

الفواحش مثال أو يسمع إىل صوت امرأة فيميش إيلها

 "والقلب. فيتبعها هذا نوع من الزنا،أو يرى امرأة
َْ
يه َوى ويتمىن" أي يميل إىل هذا األمر وهو اتلعلق
ِّ
 "والفرج يصدق ذلك أو.بالنساء هذا زنا القلب
ِّ
 فقد،يُكذبه" يعين أنه إذا زَن بالفرج والعياذ باهلل
 بل َس ِلم،صدق زنا هذه األعضاء وإن لم يزين بفرجه
وحفظ نفسه فإن هذا يكون تكذيبا لزنا هذه
 فدل ذلك ىلع احلذر من اتلعلق بالنساء ال.األعضاء
بأصواتهن وال بالرؤية إيلهن وال بمسهن وال بالسيع

 لك ذلك من أنواع الزنا،إيلهن وال بغواية القلب هلن
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والعياذ باهلل ،-فليحذر اإلنسان العاقل العفيف منأن يكون يف هذه األعضاء يشء يتعلق بالنساء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

ُ َ ُ ِّ
ب  :قد َر.
• ك ِت
• ُم ْدر ُك ِّ :
حمصل.
ِ
َّ
• َ
ابل ْطش  :األخذ القوي الشديد.
ُ
• اخلطأ  :امليش واملراد امليش إىل فعل احلرام.
• القلب يَهوى  :أي يريد وقوع ما حتبه انلفس من الشهوة.
ِّ
• يُ َصدق  :حيقق.

فوائد احلديث:
 .1اتلوجيه إىل ترك الزنا ودواعيه.
 .2حرمة انلظر إىل ما يف ابليت بغري استئذان.
َّ
 .3الزنا اَلي يوجب احلد ال يتحقق إال باإليالج.
 .4سماع ما َّ
حرم اهلل نوع من أنواع الزنا.
 .5انلظر إىل ما َّ
حرم اهلل نوع من أنواع الزنا.
 .6الالكم فيما ح َّرم اهلل نوع من أنواع الزنا.
 .7اهلل يعلم من َ
األزل مقادير انلاس ،وال يقع يشء خمالفا لعلمه ،وال يتخلف علمه عن معرفة لك يشء.
ْ
املق ِدرة ىلع َر ْدع نفسه عما َّ
حرمه اهلل عليه.
 .8اهلل أعطى العبد
 .9الزنا ال َيتص إطالقه بالفرج ،بل هو شامل دلواعيه من انلظر واللمس.
 .10احلديث ديلل ملعتقد أهل احلق يف باب القدر أن العبد ال َيلق فعل نفسه؛ بديلل قوهل عليه الصالة والسالم" :والقلب يهوى ويتمىن ويصدق
ذلك الفرج أو يكذبه"؛ فدل هذا أن العبد لو اكن خالقا لفعل نفسه ملا عجز عن فعل ما يريد مع وجود الطواعية واستحاكم الشهوة.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلف :مصطىف اخلن ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهكنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف :محد
بن نارص العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
النَش 1418 :ه1997 -م
بريوت .رياض الصاحلْي ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه صحيح ابلخاري،
تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد
بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش 1426 ،ه.

الرقم املوحد)8898( :
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، يشتيك-ريض اهلل عنه- اكن ابن أليب طلحة

One of the sons of Abu Talha was ailing.
Abu Talha went out and the boy died in his
absence.

 فقبض الصيب،فخرج أبو طلحة

**

1714. Hadith:

Anas, may Allah be pleased with him, reported: “One of
the sons of Abu Talha was ailing. Abu Talha went out
and the boy died in his absence. When he came back,
he inquired: ‘How is the boy?’ Umm Sulaym, the boy’s
mother, replied: ‘He could not be more tranquil than he
is now.’ She served him supper, and he ate it and then
they had sexual intercourse. Afterwards, she said to
him: ‘Arrange for the burial of the boy.’ In the morning,
Abu Talha went to the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, and informed him of
what had happened. He asked: ‘Did you sleep together
last night?’ Abu Talha said: ‘Yes.’ So the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, supplicated:
‘O Allah, bless them.’ Later, she gave birth to a baby
boy. Abu Talha said to me: ‘Pick up the boy and take
him to the Prophet.’ He sent some dates with him. The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
asked: ‘Is there anything with him?’ He said: ‘Yes, some
dates.’ The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, took a date, chewed it, and put it in the
mouth of the baby, rubbing the chewed date around the
baby's gum. He named him `Abdullah.” In another
version: Ibn `Uyaynah reported: “A man from the
Ansaar said: ‘I saw nine sons (of this boy), all of whom
were reciters of the Qur’an.’” Another version reads:
“Abu Talha’s son from Umm Sulaym died. She asked
family members not to tell Abu Talha about his son, as
she would inform him herself. Abu Talha came home
and she gave him supper. He ate and drank. She then
beautified herself in the best way she had ever done,
and he slept with her. Noticing that he was gratified, she
said: ‘O Abu Talha. If some people borrow something
from another family and then the lenders ask for their
item, would they refuse to give it back to them?’ He
said: ‘No.’ She said: ‘Then, seek divine reward for the
loss of your son.’ Abu Talha got angry and said: ‘You
did not tell me this until I stained myself (with sexual
intercourse), and now you tell me about my son!’ He
went to the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, and told him about the matter,
and he said: ‘May Allah bless the night you spent
together!’ And she conceived a child. One day the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, was on a journey and she was with him.
Whenever he came back from a journey to Madinah, he
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: احلديث.1714

 اكن ابن ألِب طلحة: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
َ َُ
 فق ِبض، فخرج أبو طلحة، يشتيك-ريض اهلل عنهَّ
 ما فعل ابين؟ قالت: قال، فلما رجع أبو طلحة،الصيب
ََ
َ ْ
َّ أم سليم ويه أم
 فق َّر َبت، هو أسكن ما اكن:الصيب
َ
َّ
:َ قالت، فلما ف َرغ، ثم أصاب منها،إيله العشاء فتَ َعىش
َّ واروا
ُ
- الصيب فلما أصبح أبو طلحة أَت رسول اهلل
َ َ َّ
َ «: فقال، فأخربه-صىل اهلل عليه وسلم
»أع َّر ْستُ ُم الليلة؟
ً
َّ  «اللَّ ُه: قال، نعم:قال
 فقال،غالما
 فودلت،»بارك هلما
م
ِ ْ
ْ
صىل اهلل- امحل ُه حىت تأِت به انليب
ِ :يل أبو طلحة
َ « : فقال، وبعث معه بتمرات-عليه وسلم
»أم َعه يشء؟
َ
صىل اهلل عليه-  فأخذها انليب، ت َمرات، نعم:قال
َ -وسلم
ِّ ِ  ثم أخذها من ِفيه فجعلها يف،فم َض َغها
يف
َ َّ
َّ
 قال ابن: ويف رواية. ثم َحنك ُه وسماه عبد اهلل،الصيب
 فرأيت ت ِ ْس َعة أوالد: فقال رجل من األنصار:عيينة
 من أوالد عبد اهلل: يعين،لكهم قد قرؤوا القرآن

، مات ابن ألِب طلحة من أم سليم: ويف رواية.املولود
ِّ َ ُ
حتدثوا أبا طلحة بابْ ِن ِه حىت أكون
 ال:فقالت ألهلها
َ
ََّ َ
ِّ ُ
ْ
َ
 ثم، فجاء فقربت إيله عشاء فأكل ورشب،أنا أحدثه
َ َ
ْ
ْ تَ َص َّن َع
. ف َوقع بها،ت هل أح َسن ما اكنت تصنع قبل ذلك
َ
َّ
 يا أبا: قالت،فلما أن رأت أنه قد ش ِبع وأصاب منها
َ قوما
ً  أرأيت لو أن،طلحة
أَع ُروا ََع ِر َيتَ ُهم أهل بيت
ُ  أهلم أن َي ْمنَ ُع،فطلَبوا ََعر َيتَ ُهم
َ
: فقالت، ال:وهم؟ قال
ِ
ْ َ
ْ َْ َ
 ت َرك ِتين حىت: ثم قال،فغضب
ِ : قال،فاحت ِسب ابنك
ْ َّ َ
ُ خ
 ثم أخربتين بابين؟! فانطلق حىت أَت،ت
إذا تلط
 فأخربه بما اكن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 «بارك اهلل يف:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
ُ ََْ
ْ َ فَ َح َمل: قال،»ك َما
صىل-  واكن رسول اهلل: قال.ت
يلل ِت
َ َ
-  واكن رسول اهلل، يف سفر ويه معه-اهلل عليه وسلم
 إذا أَت املدينة من َسفر ال-صىل اهلل عليه وسلم
ً ُ ُ َُُ َْ
َ َ
َ َ ،وقا َف َدنَوا من املدينة
،المخاض
فرض َبها
يطرقها طر
ْ َ
صىل-  وانطلق رسول اهلل،فاحتَبَ َس عليها أبو طلحة
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َْ َ
 إنك َتلعل ُم يَا: يقول أبو طلحة: قال-اهلل عليه وسلم
ُْ
ِّ
صىل اهلل- َرب أنه يع ِج ُب ِين أن أخرج مع رسول اهلل
 إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد-عليه وسلم
ْ
ُ احتَبَ ْس
 ما، يا أبا طلحة: تقول أم سليم،ت بما ترى
ُ
 فانطلقنا وْضبها، انطلق،أج ُد
ِ أجد اَلي كنت
ِ
َ
َ َ
ً
 يا: فقالت يل أيم. فودلت غالما،المخاض حْي ق ِدما
َْ
ٌ ُْ
-  ال يُ ْر ِضعه أحد حىت تغ ُدو به ىلع رسول اهلل،أنس
ْ ُْ َ َ
َّ -صىل اهلل عليه وسلم
ُ َفان َطل
قت
فلما أصبح احتملته

would not enter it at night. As they approached
Madinah, she felt labor pains. Abu Talha remained with
her and the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, carried on. Abu Talha said: ‘O
Lord, You know that I love to go out with the Messenger
of Allah when he goes out and enter with him when he
enters, and I have been detained as You see.’ Umm
Sulaym said: ‘O Abu Talha, I do not feel as much pain
as I was feeling earlier, so we had better move on.’ We
carried on and she felt the birth pangs as they reached
Madinah and gave birth to a baby boy. My mother said
to me: ‘O Anas, no one should suckle him until you take
him to the Messenger of Allah in the early morning.
Next morning, I carried the baby to the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him…
and he narrated the rest of the story.

 وذكر تمام... -صىل اهلل عليه وسلم- به إىل رسول اهلل

.احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Anas ibn Maalik reported that Abu Talha, his stepfather,
had a son who was sick. When Abu Talha went out one
day to attend to his business, his son passed away.
When he returned home, he asked about his health and
received the reply that he could not be more tranquil
than he is now. She spoke the truth, for he was dead,
although Abu Talha thought that his son had recovered
and that was why he was tranquil. She served supper,
and he ate, feeling relieved due to his son's assumed
recovery. They then had sexual intercourse.
Afterwards, she said: “Bury the boy, for he is dead,” and
Abu Talha buried him in the morning. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, received the
news of this and asked whether they had had
intercourse. Jabir replied that they had. So the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him,
supplicated to Allah to bless them and Umm Sulaym
gave birth to a baby boy. Abu Talha asked Anas to take
the baby to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, giving him a few dates to be
chewed and rubbed by the Prophet in the boy's mouth.
So the first thing to enter the baby’s stomach was the
Prophet’s saliva, a source of blessing for him. When
he brought the baby to the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, the Prophet asked whether
he had something with him. Anas told him that he had
few dates. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, took the dates and chewed
them so they would mix with his saliva and would be
easy for the baby to swallow. So the first thing to enter
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حديث أنس بن مالك عن أِب طلحة أنه اكن هل ابن

 وأبو طلحة اكن زوج أم أنس بن، يعين مريضا،يشتيك

، تزوج بها بعد وادل أنس،مالك ريض اهلل عنهم
 فلما، فمات الصيب،فخرج أبو طلحة بلعض حاجاته
 هو: كيف ابين؟ قالت:رجع سأل أمه عنه فقال

 هو أسكن ما، وصدقت يف قوهلا.أسكن ما يكون
 وأبو طلحة ـريض اهلل عنهـ فهم،يكون؛ ألنه مات
، وأنه يف َعفية،أنه أسكن ما يكون من املرض

 ثم أصاب.فقدمت هل العشاء فتعىش ىلع أن أبنه برئ
. واروا الصيب: فلما انتىه قالت، يعين جامعها،منها

-ىلع الرواية األوىل- ، ادفنوا الصيب؛ فإنه قد مات:أي

 وارى الصيب-ريض اهلل عنه- فلما أصبح أبو طلحة
 (هل: وسأل،وعلم بذلك انليب صيل اهلل عليه وسلم

عليه الصالة-  فدَع هلما،" "نعم:أعرستم الليلة؟) قال

 غالما-ريض اهلل عنها-  بالربكة فودلت-والسالم
ً
 امحله حىت تأِت: فقال يل أبو طلحة: قال أنس.مباراك
َّ
 وبعث معه بتمرات-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
به
 يلكون أو ل ما يْنل يف جوف الصيب،يلحنكه بها

 فتحل عليه،-صىل اهلل عليه وسلم- ريق انليب

: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  فلما أَت به انليب.الربكة
ريض-  فأجابه أنس،  مما حينك به:(أمعه يشء؟) أي

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
the baby’s stomach was the Prophet’s saliva, which
would make him blessed and happy. He took the
chewed date out of his mouth and put it in the baby’s
mouth and rubbed it. He named him `Abdullah. This
boy grew up and had nine children, all of whom became
reciters of the Qur’an, due to the Prophet’s supplication.
In the version reported by Muslim, Umm Sulaym
instructed her family members not to tell Abu Talha
about his son's death so she could tell him first. After
he returned home, she served him food until he was
full. Then, she beautified herself and they had
intercourse. She then gave him an example, likening
their son to a loan that needs to be repaid to the lender.
She said: “O Abu Talha. If some people borrow
something from another family and then the lenders ask
for their item, would they refuse to give it back to them?’
He said: ‘No.’ She said: ‘Then, seek divine reward for
the loss of your son.” Abu Talha got angry and said:
‘You did not tell me this until I stained myself (with
sexual intercourse), and now you tell me about my son!’
He went to the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, to complain about his wife
and what she had done. But the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, supplicated to Allah,
the Almighty, to bless their night and the intercourse
they had had during it to make it yield a good fruit. Umm
Sulaym became pregnant. Later, she and her husband
were with the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, on one of his journeys, and, as they were
about to enter Madinah, she felt labor pains. It was the
custom of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, not to enter Madinah until he
had sent a messenger to inform the residents of the
caravan’s arrival. The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, then carried on and entered
Madinah, but Abu Talha, attending to his wife, could not
go with him. Supplicating to Allah, the Almighty, Abu
Talha said: Abu Talha said: ‘O Lord, You know that I
love to go out with the Messenger of Allah when he
goes out and enter with him when he enters, and I have
been detained as You see.’ Umm Sulaym said: ‘O Abu
Talha, I do not feel as much pain as I was feeling
earlier, so we had better move on.’ We carried on and
she felt the birth pangs as they reached Madinah and
gave birth to a baby boy. She instructed Anas to take
the baby to the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, and let no one suckle him, so
the Prophet’s saliva would be the first thing to enter his
stomach, giving him blessing in this world and in the
Hereafter. The fruit of this blessing was manifested in
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صىل اهلل-  بأن معه تمرات فأخذها انليب-اهلل عنه
 فمضغها؛ تلختلط بريقه الَشيف-عليه وسلم
 فيكون أول ما يدخل،ويقدر الصيب ىلع إساغتها

-صىل اهلل عليه وسلم- جوفه املمتضغ بريق املصطىف

صىل اهلل عليه-  ثم أخرج انليب،فيسعد ويبارك فيه

 اتلمرات املمضواغت من فيه فجعلها يف فم-وسلم
 واكن هلذا، ثم دلكها حبنكه وسماه عبد اهلل،الصيب
الغالم تسعة من الودل لكهم يقرأون القرآن بربكة

 وأما ىلع رواية-دَعء انليب ـصىل اهلل عليه وسلم
ُ ِّ َ ُ
حتدثوا أبا طلحة بابنه حىت
 "ال: فقالت ألهلها: مسلم

 فلما دخل جاء أبو طلحة، "أكون أنا من أخربه اخلرب
ُ
 ثم جتملت هل، قربت هل العشاء فأكل ورشب،
 فوقع عليها وملا فرغ من مجاعها،وتطيبت وتصنعت
ُ
ْضبت هل مثال البنه بالعارية اليت ترد إىل أصحابها
 أرأيت لو أن قوما أَعروا، يا أبا طلحة: فقالت هل

 ثم طلبوا َعريتهم أهلم أن،َعريتهم أهل بيت

 فلما سمع، فاحتسب ابنك: فقالت. ال: يمنعوهم؟ قال
ْ َ
 ت َرك ِت ِين: ثم قال،-ريض اهلل عنه- منها ما سمع غضب
ْ َّ َ َ
ُ خ
ت ثم أخربتين بابين؟! فانطلق إىل انليب
حىت إذا تلط

ً

،  شاكيا زوجته وما اكن منها-صىل اهلل عليه سلمً
 داعيا هلما بما-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل

 (بارك اهلل لكما يف:يعود نفعه عليهما اجلميل فعلهما
ً
يللتكما) أي فيما فعلتماه فيها؛ بأن جيعله نتاجا طيبا
 بعد ذلك-ريض اهلل عنها-  ثم محلت.وثمرة حسنة
-صىل اهلل عليه وسلم- واكنت يه وزوجها مع انليب

 فلما أرادوا دخول املدينة ْضبها،يف بعض أسفاره
، شعرت ريض اهلل عنها بآالم الوالدة:  أي،املخاض

 ال يدخل-صىل اهلل عليه وسلم- واكن من َعدته
، حىت يُرسل رسوال َيربهم بقدوم القافلة، املدينة
َ
ْ َ
 عند ذلك-ريض اهلل عنه- فاحتُ ِب َس َعليْ َها أبو طلحة
صىل اهلل عليه-  وانطلق رسول اهلل،الشتغاهل بشأنها
َْ َ
 إنك َتلعل ُم يا: ثم دَع أبو طلحة ربه بقوهل.-وسلم
صىل اهلل- رب أنه يعجبين أن أخرج مع رسول اهلل
َ
 إذا خرج وأدخل معه إذا دخل َوق ِد-عليه وسلم
َ
ْ
ُ احتَبَ ْس
ريض اهلل-  فقالت هل أم سليم،ت بِ َما ت َرى

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عنها :-يا أبا طلحة ،ما أجد اَلي كنت أجد .أي :ما
أجد ألم الوضع اَلي كنت أجده من قبل ،ثم قالت

هل :انطلق .فلما قدموا املدينة ْضبها املخاض ،فودلت
ً
غالما  ،ثم أمرت ً
أنسا -ريض اهلل عنه -أن يذهب به

إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأن ال يرضعه أحد
من املرضعات ؛ يلكون أول ما يْنل يف جوفه ريق

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيعود عليه خبري
ادلارين ،وقد ظهر أثره يف هذا الغالم بتكثري بنيه

the fact that the boy grew up and had numerous
children, all of whom were righteous and successful.
Concluding this commentary, we should say that
seeking blessing in something discharged from the
Prophet's body is a merit exclusive only to him and
shared by no one else. This is clearly proved by the fact
that the Companions, who lived at the time of the
revelation and were most acquainted with religious
matters, never sought such blessing from the rightlyguided Caliphs or any other senior Companion.

الصاحلْي األتقياء الفاحلْي .ومما َيتم به هذا الَشح
أن اتلربك بما انفصل من اجلسد من خصائص انليب

صىل اهلل عليه وسلم ،-اليت ال يَشكه أحد من هذهاألمة ،وأكرب ديلل ىلع ذلك أن الصحابة -ريض اهلل

عنهم -اَلين شاهدوا اتلْنيل ووقفوا ىلع حقائق
ادلين ،لم يتربكوا باخللفاء الراشدين ،وال بغريهم من

أهل العَشة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• يشتيك  :يُعاِّن املرض.
• هو أسكن ما اكن  :املقصود :أنه مات.
• َ
أصاب منها  :جامعها.
واروا َّ
• ُ
الصيب  :ادفنوه.

• َ
أع َّر ْستُ ُم  :أوقع منكم مجاع.
ََ َ
َ
َّ
حنكه  :اتلحنيكَ :م ْض ُغ اليشء ،ووضعه يف َف ِّم َّ
الصيب ودلك حنكه به.
•
َ
َ َ َّ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
• تصنعت هل  :تزينت وجتملت هل ،ويف رواية" :ثم تطيبت".
َ
• وق َع بها  :جامعها.
ْ
أخ ْ
ربين.
• أرأيت ِ :
ْ
احتَس ْ
ب  :اطلب ثواب مصيبتك يف ابنك من اهلل -تعاىل-.
•
ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
• َع ِريتهم  :العارية :ما تعطيه غريك ىلع أن يعيده إيلك.
َّ
َ َّ ْ
خ ُ
ت  :تقذرت باجلماع.
• تلط
ً
َْ َُُ ُ ُ ً
• ال يطرقها طروقا  :ال يدخل عليها يلال.
َ َ ُ
المخاض  :وجع الطلق والوالدة.
•
ْ
َْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
• احتبس عليها  :حبس نفسه عليها ،فأقام معها وتأخر عن رك ِ
َ
ْ
احتَبَ ْس ُ
ت بما ترى ُ :منعت من ادلخول بسبب ما ن َزل بأم سليم.
•

فوائد احلديث:
 .1فضل الصرب والتسليم ألمر اهلل -تعاىل ،-وأن فاعل ذلك ريج هل اإلخالف يف ادلنيا واألجر يف اآلخرة ،كما يف ادلَعء املأثور" :امهلل أجرين يف
مصيبيت واخلف يل خريا منها".
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2يف احلديث مثال واقيع للمرأة املسلمة والزوجة الصاحلة يف عقلها الكبري وذاكئها الوقاد.

 .3صرب أم سليم -ريض اهلل عنها -ىلع موت ودلها مثال حيتذى به يف الصرب ىلع املصائب.

 .4اتللطف يف اإلخبار عند وجود املصيبة.

 .5إيثار إرضاء الزوج ىلع حزنه ،وهذا من وفاء الزوجة لزوجها.
ُ .6ح ُّ
ب الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -واحلرص ىلع مالزمته واستشارته.

 .7من السنة أن َيفف لك من الزوجْي مصيبة اآلخر.

 .8اختيار األسماء الكريمة لْلبناء ،وأفضل األسماء عبداهلل وعبد الرمحن.
ً
ً
 .9من ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا منه؛ فعندما احتسب أبو طلحة ودله أخلفه اهلل آخر ،وأصلح هل ذريته وبارك فيها.

 .10تزيْي املرأة لزوجها أدىع دلوام العَشة وتمكْي املودة ،كما صنعت أم سليم ألِب طلحة -ريض اهلل عنهما -وأقرها الرسول -صىل اهلل عليه
وسلم -بدَعئه هلما بالربكة.

 .11اجتهاد املرأة يف عمل مصالح زوجها والقيام ىلع خدمته ،كما صنعت أم سليم حيث قربت هل العشاء فتعىش ،وتهيأت هل ثم بلغته اخلرب
حبكمة وحسن رأي.
ً
ُّ
ً
ً
 .12جواز املعاريض عند احلاجة إيلها ،وأن ذلك ال يعد من الكذب ،ويه أن يقول الكما حيتمل وجها يقصده يف نفسه ويوهم السامع به احتماال
ً
آخر ،ورشط جوازها :أن ال تبطل حقا ،وال تمكن بلاطل ،وأن حيتمل اللفظ ذلك املعىن يف اللغة.
 .13بركة دَعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث اكن للمولود تسعة من الودل لكهم يقرأون القرآن ،بربكة دَعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .14إجابة دعوة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ََ ْ َ
ُْ
ِّ
ُ
َ
َ
ُ
 .15كرامة ألِب طلحة ،فإن اهلل تعاىل استجاب هل دَعئه( :إنك تلعلم يا رب أنه يع ِجب ِين أن أخرج مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا خرج
ْ
احتَبَ ْس ُ
ت بما ترى).
وأدخل معه إذا دخل وقد
 .16مَشوعية حتنيك َّ
الصيب عند الوالدة.
 .17اللجوء إىل اهلل عند طلب مرغوب أو رصف مرهوب ،فإن أبا طلحة -ريض اهلل عنه -دَعء ربه ؛ يلكون برفقة انليب -صىل اهلل وسلم -ذهابا
وإيابا وال يتخلف عنه.

 .18جواز اتلوسل باألعمال الصاحلة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
تطريز رياض الصاحلْي ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،انلارش :دار
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
ٌ
العاصمة للنَش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه نزهة املتقْي ،تأيلف :مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة
الرابعة عَش   1407ـه رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة  1426 :ـه ـ ديلل الفاحلْي ،تأيلف:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نَش .
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)6612( :
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اكن خلق نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

 .1715احلديث:

The character of the Prophet of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him,
was the Qur'an.

القرآن

**

1715. Hadith:

ُ ُ
خل ُق نَيب اَّلل ِ ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The
عن َعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن
character of the Prophet of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, was the Qur'an”.

صىل اهلل عليه وسلم -القرآن.درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث أنه -صىل اهلل عليه وسلم -يتخلق The Hadith means that the Prophet, may Allah’s peace
and blesings be upon him, used to assume the
بأخالق القرآن ،ما أمر به القرآن قام به وما نىه عنه manners of the Qur’an. That is, whatever the Qur’an
القرآن اجتنبه ،سواء اكن ذلك يف عبادات اهلل commanded, he performed, and whatever the Qur’an -
forbade, he avoided, whether in things related to the
تعاىل -أو يف معاملة عباد اهلل ،فخلق انليب -صىل اهلل
worship of Allah or dealing with the slaves of Allah. In
عليه وسلم -امتثال القرآن ،ويف هذا إشارة من أم this way, the character of the Prophet, may Allah’s
املؤمنْي َعئشة -ريض اهلل عنها -أننا إذا أردنا أن peace and blessings be upon him, was an embodiment
of the Qur’an. By this statement, the Mother of the
نتخلق بأخالق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمBelievers, ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, -
highlighted the fact that if we wish to assume the
فعلينا أن نتخلق بالقرآن.
character of the Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, we have to assume the
manners enjoined by the Qur’an, because his character
was an implementation of the manners enjoined by the
Qur’an.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طويل.
حديث
راوي احلديث :رواه مسلم يف مجلة
ٍ
ٍ
اتلخريجَ :عئشة -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ختلقه بأخالق القرآن.
 .2مدح أخالق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأنها اكنت من مشاكة الويح.
 .3تنبيه ىلع مْنلة األخالق يف اإلسالم وأنها من مقتضيات لكمة اتلوحيد اليت تثمر العمل الصالح.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن
عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة
قطر .رشح رياض الصاحلْي ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمْي ،دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش 1407كنوز
رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.

الرقم املوحد)8265( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 وعنده فرس،اكن رجل يقرأ سورة الكهف

While a man was reciting Surat-ul-Kahf,
with his horse tied with two ropes beside
him

مربوط بشطنني

: احلديث.1716

**

1716. Hadith:

َ
 اكن: قال-عن الرباء بن َعزب –ريض اهلل عنهما
َُ َ ٌ
َ
َ
ٌ رب
ُ وعنده فَ َر ٌس َم
وط
،الكهف
قرأ ُسورة
رجل ي
ِ
ََ َ َ
ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ
ُ
 وجعل فرسه، فتغشته سحابة فجعلت تدنو،ْي
ِ بِشطن
َ
َّ
َ
َّ  فلما أصبح أَت انل،يَن ِف ُر منها
صىل اهلل عليه- يب
َ
ْ َ َّ َ َ ُ
َّ َ
َ  فَ َذ-وسلم
ْنلت
كينة ت
ِ  «تِلك الس: فقال،كر ذلك هل
ُ
».رآن
ِ للق

Al-Baraa ibn `Aazib, may Allah be pleased with both of
them, reported: “While a man was reciting Surat-ulKahf, with his horse tied with two ropes beside him, a
cloud overshadowed him. As it began to come nearer
and nearer, the horse began to trample violently. In the
morning, the man came to the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, and narrated the
incident to him. He said: ‘That was tranquility which
descended by virtue of the Qur’an’s recitation.’”

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Al-Baraa ibn `Aazib, may Allah be pleased with him,  قصة عجيبة-ريض اهلل عنه- ذكر الرباء بن َعزب
related a very interesting story that took place during
the Prophet’s lifetime. A man was reciting Surat-ul-  حيث اكن,حصلت زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم
Kahf, and there was a horse near him, tied with a rope. رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه فرس مربوطة
Then, something like a cloud overshadowed him and
َّ ،حببل
فغطاه يشء مثل الظلة؛ وجعل يقرتب منه
started to come closer and closer. Frightened upon
seeing that, the horse began to trample. The following  فلما أصبح, ففزعت الفرس مما رأته ونفرت،ويقرتب
َّ ،انليب صىل اهلل عليه وسلم فذكر ذلك
morning, this man went to the Prophet, may Allah’s فبْي
ََّ الرجل أَت
peace and blessings be upon him, and related to him
what had happened. The Prophet, may Allah’s peace هل انليب صىل اهلل عليه وسلم أن تلك السكينة تْنلت
and blessings be upon him, informed him that this was  كرامة هلذا الصحاِب اَلي اكن,عند قراءة القرآن
tranquility descending due to the Qur’an’s recitation.
 والرجل هو. وشهادة من اهلل تعاىل أن الكمه حق,يقرأ
This was a miracle-like event for this Companion and a
ُ
.-ريض اهلل عنه- أسيد بن ُحضري
proof from Allah, the Almighty, that His word is the truth.
The man referred to in this Hadith is Usayd ibn Hudayr,
may Allah be pleased with him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
- الرباء بن َعزب –ريض اهلل عنهما:اتلخريج
**

 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. غطته وعلته: • فتغشته
. يفر ويذهب: • ينفر منها

. الطمأنينة والرمحة: • السكينة

 احلبل: بفتح الشْي املعجمة والطاء املهملة: مجع شطن: • بشطنْي
َُْ
 أي تقرب وتْنل: • تدنو

:فوائد احلديث
. لزيدادوا إيمانا مع إيمانهم، إن اهلل يُري بعض عباده بعض آياته.1
. السكينة تدنو من العباد لكما كَثت قراءة القرآن.2
ً
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 .3جواز رؤية آحاد األمة املالئكة.

 .4فضيلة استماع القرآن.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .رشح

رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد
فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .فتح ابلاري ،تأيلف احلافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة- .كنوز
رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه- .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف
د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين ,ويه اكتلايل :بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعةوالنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)6178( :
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When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, travelled,
he would seek refuge [in Allah] from the
hardships of the journey, from having a
change of heart, adverse conditions
replacing good ones, the prayer of an
oppressed person, and from seeing a
misfortune occurring to his family and
wealth.

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سافر
رَْ َ
ه َ
ْ
َََ
يتع هوذ مِن َوعثاء السفر ،وكآبة الـمنقلب،
َ
ر
َ
واحل ْور بعد الك ْون ،ودعوة املظلوم ،وسوء
ََْ
الـمنظر يف األهل واملال

 .1717احلديث:

**

1717. Hadith:

َ ْ
جس -ريض اهلل عنه -قال :اكن `Abdullah ibn Sarjis, may Allah be pleased with him,
عن عبد اهلل بن رس ِ
َ
reported: “When the Messenger of Allah, may Allah's
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سافر يتَ َع َّوذ ِمن
peace and blessings be upon him, travelled, he would
َُْ َ
َّ َ
َ ْ
َ ْ
ْ
وعثاء السفر ،وكآبة الـمنقلب ،واحلَور بعد الكونseek refuge [in Allah] from the hardships of the journey, ،
ََْ
ودعوة املظلومُ ،
from having a change of heart, adverse conditions
الـمنظر يف األهل واملال.
وسوء
replacing good ones, the prayer of an oppressed
person, and from seeing a misfortune occurring to his
family and wealth''.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتعوذ باهلل من ِش َّدة The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
ٌ him, used to seek refuge in Allah from the hardships of
َّ َ
ً
السف ِر ،أو أن يعود من سفره حزينا قد أصابه مكروه travel or that he would return from a journey sad due to
يف أهله أو ماهل ،ويتعوذ باهلل كذلك من فساد a calamity that had befallen his family or wealth. He
would likewise seek refuge in Allah from adverse
األحوال ،ويدعو اهلل أن ُي َن ِّ
جيَ ُه اهلل من دعوة املظلوم.
conditions and would pray that Allah would save him
from the supplications of the oppressed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َ ْ
رس ِجس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• يتعوذ  :يقول :أعوذ باهلل.
َ َ َّ
َّ
• وعثاء السفر ِ :شدته ومشقته.

َ َ َْ ٌ
ً
ابته آفة يف سفره ،أو أن يأِت إىل أهله فيجدهم مرَض ،أو
• كآبة املنظر  :هو أن يعود من سفره إىل أهله كئيبًا حزينًا ،أو ُمبْتَىل ذهب ماهل ،أو أص
َْ
يف ِقد بعضهم ،وما أشبه ذلك من املكروه.
• احلور بعد الكور  :يتعوذ من انلقصان بعد الزيادة ،أو فساد األمور بعد صالحها .ويروى بالراء وانلون" ،الكون" و"الكور".
• سوء املنقلب يف األهل واملال  :وهو لك ما ي َ ُس ُ
وء انلظر إيله ،وسماعه يف أهله وماهل.

فوائد احلديث:

ُّ
اتلعوذ باهلل من هذه األمور.
 .1استحباب
َ َّ
 .2احلث ىلع ر ِد املظالم إىل أهلها قبل السفر.

 .3عدم ظلم أحد يف السفر :كمنع إَعنة ،أو نقص أجرة.
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املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلْي ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،نَش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عَش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .معالم السنن ،للخطاِب،
نَش :املطبعة العلمية  -حلب ،الطبعة :األوىل   1351ـه1932 -م .مرَعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،نَش :إدارة ابلحوث العلمية
وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة   1404 ،ـه1984 -م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نَش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5937( :
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا اكن
َ
يف سفر ،فع هرس بليل اضطجع ىلع يمينه ،وإذا
َ ْ
رَْ
َ
ُّ ْ َ
ع هرس قبيل الصبح نصب ذراعه ،ووضع َرأسه
َ ِّ
ىلع كفه

 .1718احلديث:

When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, was
travelling, he would sleep at night lying on
his right side, and when he slept before
dawn, he would extend his hand and place
his head on his palm.
**

1718. Hadith:

ً
عن أِب قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه -مرفوَعAbu Qatadah al-Ansari, may Allah be pleased with him, :

reported in a Marfou` Hadith (directly attributed to the
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا اكن يف
Prophet), “When the Messenger of Allah, may Allah's
َ َّ
َ َّ
سفر ،فعرس بليل اضطجع ىلع يمينه ،وإذا عرس peace and blessings be upon him, was travelling, he
ْ
َ ِّ
نصب ذراعهَ ،
ُقبَيْل ُّ
الصبْح َ
would sleep at night lying on his right side, and when
ووضع َرأسه ىلع كفه.
he slept before dawn, he would extend his hand and
place his head on his palm”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن من هديه صىل اهلل عليه وسلم أنه إذا نزل يف أول

الليل يلنام وليسرتيح وضع جنبه ىلع األرض ىلع
ُ
ُ
يمينه ،وإذا نزل ق ْرب ُطلوع الفجر اتكأ ونصب يده
واتكأ عليها؛ ألنه إذا اكن يف أول الليل ينام ىلع

ايلمْي؛ يلعطي انلفس حظها من انلوم ،وأما إذا اكن
ُ
ق ْرب الفجر فاكن ينصب يده صىل اهلل عليه وسلم
ُ
وينام عليها؛ َلال يستغرق يف انلوم فتَفوته صالة
الفجر.

**

It was his custom, may Allah's peace and blessings be
upon him, that whenever he would sleep or rest at night
while on a journey, he would place his right side on the
ground, and if it was just before dawn, he would rest on
his extended hand. He would sleep on his right side at
the beginning of the night to give himself enough sleep.
If it was close to the time of the Fajr prayer, he would
extend his hand, may Allah's peace and blessings be
upon him, and sleep on it, so he would not fall into a
deep sleep and miss the Fajr prayer.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو قتادة األنصاري ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• عرس  :اتلعريس :هو الْنول يف الليل للنوم والراحة.
• اضطجع  :وضع جنبه ىلع األرض أو حنوها.
َّ
• َ
نصب ذراعه َ :مد يده.
• قبيل الصبح  :قبل طلوع الصبح بقليل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب انلوم ىلع اجلنب األيمن.
 .2تَشيف اجلنب األيمن ىلع غريه.
 .3االحتياط للصالة إذا احتاج اإلنسان انلوم قبلها ،واحلرص ىلع أدائها يف وقتها.
 .4جواز انلوم قبل دخول وقت الصالة ،إذا أمن فوات الصالة.
 .5إعطاء اإلنسان نفسه حظها من الراحة مع عدم نسيان العبادة أو اتلفريط فيها.
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املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت –
بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م

الرقم املوحد)5968( :
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أجود

 .1719احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, was the most
generous of people

انلاس

**

1719. Hadith:

عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن
َ ْ َ
انلاس ،واكن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أج َود ِ
ُ
َ
ُ
َ ْ َ
رمضان ح َ
ْي يَلْ ُ
قاه جربيل ،واكن
أج َود ما يكون يف
ِ
ِّ
َ
رمضان َف ُ
يَلْ ُ
دار ُسه القرآن،
ي
ن
م
يللة
لك
يف
قاه
ِ
ِ
ََ ُ
َُْ
فلرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أجود باخلري من
الم َ
الريح ُ
رسلة».
درجة احلديث :صحيح.

`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, was the most
generous of people, and he used to be more generous
than ever in Ramadan, when Jibreel (Gabriel) would
meet him. He used to meet him every night during
Ramadan to revise the Qur'an with him. Indeed, the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
”be upon him, was more generous than the fast wind.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أجود انلاس"،
ً
أي :أكَثهم جودا ،بماهل وبدنه وعلمه ودعوته
ونصيحته ولك ما ينفع اخللق" ،واكن أجود ما يكون

يف رمضان"؛ ألن رمضان شهر اجلود ،جيود اهلل فيه ىلع

العباد ،والعباد املوفقون جيودون ىلع إخوانهم"،حْي
يلقاه جربيل" ،أي :وقت لقائه إياه ،وقوهل" :واكن
جربيل يلقاه يف لك يللة من رمضان فيدارسه

القرآن" ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يْنل
عليه جربيل يف رمضان لك يللة يدارسه القرآن من

أجل أن يثبته يف قلبه ،وأن حيصل اثلواب باملدارسة

بينه وبْي جربيل ،فاكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه

Brief Explanation:
**

The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, was the most generous of
people, with his wealth, effort, knowledge, Da`wah,
advice, and everything of benefit to humankind. He was
even more generous during Ramadan, the month of
generosity, when Allah, the Almighty, gives generously
to His slaves, and the good slaves show generosity to
one another. The Prophet’s utmost generosity would be
shown when Jibreel (Gabriel) met with him every night
in Ramadan to revise the Qur’an with him to help him
memorize it firmly and also gain the reward for such
study and revision. So, the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, was more bountiful in
Ramadan than a fast wind, as he hastened to do good
deeds and show generosity during this blessed month.

وسلم -حْي يلقاه جربيل فيدارسه القرآن أجود
باخلري من الريح املرسلة ،أي :أنه يسارع إىل اخلري -

عليه الصالة والسالم -وجيود به حىت إنه أرسع من
الريح املرسلة ،يعين :اليت أرسلها اهلل -عز وجل -فيه

رسيعة َعصفة ،ومع ذلك فالرسول -صىل اهلل عليه

وسلم -أجود باخلري من هذه الريح يف رمضان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن عباس –ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

ً
ً
• أجود انلاس  :أكَث انلاس جودا ،واجلود ،لغة :الكرم ،ورشَع :بذل املحبوب من مال أو عمل.
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• الريح املرسلة  :ريح الرمحة اليت يرسلها اهلل تعاىل إلنزال الغيث العام.

فوائد احلديث:
 .1بيان جود انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وسعة كرمه وخاصة يف رمضان ،فإنه شهر الطاَعت ومواسم اخلريات.
 .2احلث ىلع اجلود يف لك وقت ،وتستحب الزيادة عن االجتماع بأهل الصالح ،ويف شهر رمضان.
 .3استحباب اإلكثار من قراءة القرآن يف رمضان.
 .4ينبيغ ىلع طالب العلم والعلماء مدارسة العلم فيما بينهم حىت ال ينَس ويذهب.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار
الوطن للنَش ،الطبعة1426 :ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ,مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي
لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النَش .1987 – 1407 :ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,ملحمد يلع بن حممد ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه 2004 -م .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م .كنوز رياض الصاحلْي ,جمموعة من ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،دار
كنوز إشبيليا ,السعودية ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)6179( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, used to stick to
the rear while traveling, urging the weak to
walk quickly, letting some ride behind him,
and making supplication for them.

ََ َ ه
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتخلف
ر
َ
رْ
فزي ِِج الضعيف ،وي ْر ِدف ويدعو هل
سري،
يف الـم ِ

 .1720احلديث:

**

1720. Hadith:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -اكن رسول Jaabir ibn Abdullah, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
ََ َ
خلَّف يف َ
الـم ِسري،
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يت
peace and blessings be upon him, used to stick to the
ُْ
فزييج الضعيفُ ،
وي ْر ِدف ويدعو هل.
rear while traveling, urging the weak to walk quickly,
ِ
letting some ride behind him, and making supplication
for them.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

املعىن :أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم اكن يكون The Hadith means that the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, used to join
يف آخر انلاس يف السفر؛ لريى حال انلاس واملحتاجْي the last group of travelers while being on a journey. He
ملساعدة يف السفر اكلعاجز ومن ليس دليه دابة used to do so in order to check on people and those in
need of help, such as the impotent and those needing
يركبها ،واكن ي َ ُسوق الضعيف ،وحيمله خلفه ويدعو
a ride. Also, he used to encourage the weak person to
هل.
move quickly, take up someone behind him, and
supplicate for him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• يتخلف عن املسري  :أي :يكون يف آخر انلاس يف َّ
السري يف السفر
َْ َُ َْ َ
َُ
برفاقه
• يزيج الضعيف  :أي :يسوق الضعيف ويدفعه يللحق ِ
• يردف  :يُ ْر ِكب خلفه
• ويدعو هل  :يسأل اهلل هل يلُ َعان بربكة دعوتهَ ،
وي ِصل ملطلبه

فوائد احلديث:
 .1ىلع الرايع أن يتفقد رعيته ،فيساعد الضعيف وصاحب احلاجة.
 .2اتلاكفل بْي املسلمْي.
 .3تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،واهتمامه بأصحابه ،ورأفته بهم.
 .4ادلَعء للضعيف وصاحب احلاجة.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .سنن أِب داود ،ألِب داود السجستاِّن ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة العرصية- .
كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،ملحمد يلع بن حممد
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بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصديِق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  -رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)5971( :
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The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to break his
fast before praying by having three fresh
dates.

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفطر
قبل أن يصيل ىلع رطبات

 .1721احلديث:

**

1721. Hadith:

ُ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول
ْ
ُ
فطر قبل أن يصيل ىلع
ا ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ي ِ
َ
ْ ٌ
ٌ
ْ
ْ
تكن
تكن ُر َطبات ف ُت َمريات ,فإن لم
ُر َطبات ,فإن لم
َُْ ٌ َ َ َ َ
وات ِمن ماء.
تمريات ,حسا حس ٍ
درجة احلديث :حسن.

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, used to break his fast before
praying by having three fresh dates. If there were no
fresh dates, he would have dried dates; and if there
were no dried dates, he would drink a few sips of
water".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

َيرب أنس -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يفطر -إذا اكن
ً
صائما ،-ىلع رطبات قبل أن يصيل املغرب ،فإن لم
جيد رطبات ،فإنه يفطر ىلع تمرات ،فإن لم تكن

عنده تمرات ،رشب رشبات من ماء ،وبدايته -عليه

الصالة والسالم -باتلمر أو املاء مناسب ألن الصائم
تكون معدته خايلة فال يبدأ بالطعام ادلسم َلال

Brief Explanation:
**

Anas, may Allah be pleased with him, said that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
used to break his fast by eating fresh dates before the
Maghrib prayer. However, when fresh dates were not
available, he would have dried dates; and if there were
no dried dates, he would drink a few sips of water.
Having dates or water before eating is suitable because
the stomach of a fasting person is empty, so he does
not start with rich food as this may harm him.

يترضر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• رطبات  :الرطب هو ثمر انلخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصري تمرا
• فتمريات  :باتلصغري ،واتلمر :ابللح ايلابس.
• حسا  :رشب بتمهل.
• حسوات  :مجع َحسوة ،ويه املرة من الَشب.

فوائد احلديث:

ً
 .1يستحب للصائم أن يفطر ىلع رطبات وترا ،فإن لم جيد فعىل تمرات ،فإن لم جيد فعىل املاء ،مع مراَعة الرتتيب.

 .2الزتام سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم فيه اخلري الكثري ،وقد ثبتت احلكمة من اإلفطار ىلع الرطب واتلمر ،فمن ذلك أنه يزيل فضالت املعدة،
كما أن فيه لك العنارص الغذائية اليت حيتاجها اجلسم.

املصادر واملراجع:

/اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.

/رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/ .سلسلة
األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه/ .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/ .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة/ .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه- .سنن أِب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِج ْستاِّن ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت- .مسند اإلمام أمحد
بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م -فيض القدير رشح اجلامع الصغري,
زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفْي بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري  ,انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى -
مرص ,الطبعة :األوىل- 1356 ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ,حممد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد شمس ادلين ابن قيم اجلوزية ,انلارش :مؤسسة
الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ,الطبعة :السابعة والعَشون  1415 ,ـه1994/م

الرقم املوحد)6185( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When one- third of the night had passed,
the Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, would get up
and call out: O people, remember Allah.

اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا ذهب
ثلث الليل قام فقال يا أيها انلاس اذكروا اهلل

**

1722. Hadith:

: احلديث.1722

ُ
- هلل
ِ  اكن رسول ا:-ريض اهلل عنه- عن أِب بن كعب
ُ ُ َ َ َ
َ لث الليل
: فقال،قام
 إذا ذهب ث-صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
 تتبَ ُعها،اجفة
ِ  جاءت الر، اذكروا اهلل،"يا أيها انلاس
ُ
ُ
ُ ،"املوت بما فيه
َّ
َ ،املوت بما فيه
َ ،الرا ِدفَ ُة
:قلت
جاء
جاء
ُ
ُ
َ
َ
ُ  إِّن أ ْك،يا رسول اهلل
 فكم أجعل،َث الصالة عليك
ِ
َ
َ
َ
َ  "ما ش:فقال
ُ ،"ئت
ُّ :قلت
: قال،الر ُب َع؟
صالِت؟
لك من
ِ
ِ
َ َّ
َ ٌ
ْ
َ
َ
ُ ،"لك
،فانلصف؟
:قلت
 فإن ِزدت فهو خري،شئت
"ما
َ
َ ٌ
َ
َ
ُ: قلت،"لك
 فإن ِزدت فهو خري، "ما شئت:قال
َ
َ ٌ
َ
َ
،"خري لك
 فإن زدت فهو،شئت
 "ما:فاثللثْي؟ قال
َّ ُ
َ
َ َ ْ ًُ
َ ُ
ُ
، "إذا تكىف ه َّمك:صالِت لكها؟ قال
 أجعل لك:قلت
ِ
َ َ َ َُْ
."ويغف َر لك ذنبُك

Ubayy ibn Ka`b, may Allah be pleased with him,
reported: "When one-third of the night had passed, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, would get up and call out: 'O people,
remember Allah. The Raajifah has come (the first
blowing of the Horn which will shake the whole universe
and thus cause all life to cease), followed by the
Raadifah (the second blowing of the Horn which will
restore life and thus mark the Resurrection Day). Death
has approached with all that it comprises. Death has
approached with all that it comprises.' I said: 'O
Messenger of Allah, I frequently invoke Allah's peace
and blessings upon you. How much of my supplication
should I devote to you?' He said: 'As much as you wish.'
I said: 'A quarter?' He said: 'As much as you wish, and
if it is more, then it will be better for you.' I said: 'Then,
one half?' He said: 'As much as you wish, and if it is
more, then it will be better for you.' I said: 'Then, twothirds?' He said: 'As much as you wish, and if it is more,
then it will be better for you.' I said: 'Shall I devote all
my supplication to invoke Allah's peace and blessings
upon you?' He said: 'Then, you will be relieved of your
worries and your sins will be forgiven"'.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

It is mentioned in the beginning of the Hadith that when
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, got up after one third of the night had passed, he
would say to his followers, "O people, mention Allah,"
to wake them up from the state of heedlessness, and to
encourage them to do the things that will earn them
Allah's pleasure and His complete mercy. He reminds
them to mention Allah with their tongues and their
hearts so that the fruits of Allah's remembrance would
lead them to do more good deeds and shun bad deeds.
The Hadith also indicates that the person may have a
supplication that he asks for himself, and he may make
one third of his supplication for the Prophet by sending
peace and blessings upon him. He may also dedicate
half of his supplication to the Prophet or even all of it,
by invoking Allah's peace and blessings upon him
instead of supplicating for himself. It was stated in an
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-ذكر يف أول احلديث أن انليب –صىل اهلل عليه وسلم
ً
 قال منبها ألمته من،اكن إذا قام من ثلث الليل
ً
 حمرضا هلا ىلع ما يوصلها ملرضاة اهلل سبحانه،الغفلة
َّ
: أي،"من كمال رمحته "يا أيها انلاس اذكروا اَّلل
باللسان واجلنان يلَح ِمل ما حيصل من ثمرة اَلكر ىلع
ً
َّ اإلكثار من عمل
 ويف احلديث أيضا.الرب وترك غريه

،أن السائل قد يكون هل دَعء يدعو به نلفسه
َ ُ َّ َّ َ
َ ُ
ً
اَّلل َعليْ ِه
صىل- دَعء للنيب
فيمكن أن جيعل ثلثه
َّ
َ
 ويمكن أن، ويمكن أن جيعل هل ش ْط َره، -َو َسل َم
ِّ
ُ
ً
 مثل أن يُصيل عليه،دَعء للنيب
مجيع دَعئِه
يكون
َ
َّ
َّ
َ
 "من صىل عليه مرة صىل: وقد ثبت أنه.بدل دَعئه
ً
306/1( اهلل عليه عَشا" أخرجه مسلم يف صحيحه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
رقم ) 408من حديث أِب هريرة ،فيكون أجر صالته authentic Hadith reported by Abu Hurayrah, may Allah
be pleased with him, that the Prophet, may Allah's
ْ َّ
َ
َ
َ
اكفيا هل ،وهلذا قال" :ي ِ
كيف همك ويغ ِفر ذنبك" ،أي peace and blessings be upon him, said: "Whoever
َ
زوال سبب الرضر اَلي يُعقب َّ
اهلم sends Salah upon me one time, then Allah will send
إنك إنما تطلب
ِ
Salah upon him ten times." [Muslim 1/306, no. 408] The
َ
ُ
ويوجب اَلنب ،فإذا صليت يلع بدل دَعئك حصل
reward for his Salah upon the Prophet is sufficient for
مقصودك ،وحيتمل هذا احلديث أن املراد أن يَشكه him, and it is for this reason that he said: ''Then you will
معه يف ادلَعء ،فكأنه قال :لكما دعوت نلفيس صليت be relieved of your worries and your sins will be
forgiven." In other words, when you supplicated for
عليك ،وال يدل ىلع االكتفاء بالصالة عن ادلَعء ،بل yourself, you asked for the removal of harm that causes
ً
worries and entails sin. If you send Salah upon me
جيمع بينهما عمال جبميع انلصوص.
instead of making this supplication for yourself, then
you will be granted what you asked for. Another
possible meaning of this Hadith is dedicating part of his
supplication to the Prophet, as if he meant that
whenever he supplicated for himself, he invoked Allah's
peace and blessings upon the Prophet, so both would
go together in compliance with all texts.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد
اتلخريج :أِب بن كعب –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• الراجفة  :انلفخة األوىل
• الرادفة  :انلفخة اثلانية.
• من صالِت  :من دَعيئ.

• تكىف همك  :املتعلق بادلارين.

فوائد احلديث:
 .1أفضل القيام ما اكن يف ثلث الليل األخري.
 .2فضل الصالة ىلع انليب –صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3جواز ذكر اإلنسان صالح عمله إذا أمن حنو ُ
العجب؛ لغرض اكالستفتاء.
 .4قرب املوت من العباد ،ولكن أكَث انلاس اغفلون عنه.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .حتفة اَلاكرين بعدة احلصن احلصْي؛ لإلمام حممد بن يلع الشواكِّن،
حتقيق سيد إبراهيم وغريه ،دار احلديث-القاهرة ،الطبعة األوىل1419 ،م .اجلامع الكبري؛ لإلمام حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق د .بشار عواد ،دار
الغرب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1998 ،م .جامع املسائل؛ لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية احلراِّن ،حتقيق حممد عزيز شمس ،دار َعلم الفوائد،
الطبعة األوىل1422 ،ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلْي من الكم سيد
املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد
نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نَش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6181( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أحسن

 .1723احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, was the best of
people in terms of morals.

انلاس خلقا

**

1723. Hadith:

ُ
َ َ َ َ
هلل -صىل Anas, may Allah be pleased with him, reported: "The
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول ا ِ
ُ ُ ً
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
َ
أحسن َّ
انلاس خلقا.
اهلل عليه وسلم-
be upon him, was the best of people in terms of morals".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

بيان ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عليه من This Hadith shows that the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, had the best morals,
حسن اخللق وكرم الشمائل واتلواضع ،حليازته مجيع honorable traits, and modesty; due to possessing all
beautiful and noble traits and their integration in his
املحاسن واملاكرم وتكاملها فيه.
character.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

فوائد احلديث:

 .1ما اكن عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -من كمال اخلُلق.
 .2احلث ىلع حسن اخللق تأسيا بانليب صىل اهلل عليه وسلم

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.
 نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلْي»،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم
ابلكري الصديِق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  - .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه.
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اكن غالم يهودي خيدم انليب -صىل اهلل عليه

 .1724احلديث:

A Jewish boy used to serve the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon
him.

وسلم-

**

1724. Hadith:

َ َ ُ َ َ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن غال ٌم ي ُهو ِد ٌّي
َ َ َ َ
ََيْ ُد ُم َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ف َم ِرض ،فأت ُاه
َ ُ ُُ ََ َ َ َْ َ
َّ
انل ُّ
أس ِه،
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يعوده ،فقعد ِعند ر ِ
َ
َ
َ
ُ َْ ََ َ
ََ َ
ْ
ْ ْ َََ َ
أبي ِه َوه َو ِعند ُه؟ ،فقال :أ ِطع
َفقال هل« :أس ِلم» فنظر إِىل ِ
َ َ
َ ْ ََ َ َ
خ َر َج َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه
اس ِم ،فأسلم ،ف
أبا الق ِ
َّ
ْ
َُ َُ
ْ ُ
أن َق َذ ُه َ
من َّ
ار».
انل
ي
اَل
هلل
ِ
وسلمَ -وهو يقول« :احلَمد ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "A
Jewish boy used to serve the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, and he fell sick. So
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, came to visit him. He sat by his head and said to
him: 'Embrace Islam.' The boy looked at his father who
'was with him and who then said: 'Obey Abul-Qaasim.
So, he embraced Islam. The Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, came out saying: 'All
praise is due to Allah who saved him from the Fire"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث أن فىت صغريا من ايلهود اَلين اكنوا يف The Hadith relates to us that a young boy from the
Jews, where were living in Madinah, used to serve the
املدينة اكن َيدم انليب -صىل اهلل عليه وسلمProphet, may Allah's peace and blessings be upon him. ،-
فمرض فزاره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعرض The boy fell sick one day, and the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, visited him and
عليه أن يُسلم ،فأسلم الغالم فقال" :احلمد هلل اَلي
offered him to embrace Islam. When the boy accepted
أنقذه من انلار".
it, the Prophet said: “Praise be to Allah who saved him
from the Fire".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• غالم  :من اكن دون سن ابللوغ.
• أنقذه  :خلصه وجناه.

فوائد احلديث:
 .1جواز عيادة الاكفر ،واستحباب عرض اإلسالم عليه.
 .2فضل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومدى تأثريه ىلع انلفوس والقلوب بإخالصه وإشفاقه ىلع انلاس
 .3شدة احلرص ىلع هداية العصاة والكفار ،وعدم ايلأس منهم.
 .4جواز استخدام املَشك والصغري يف أعمال اخلدمة.
 .5حسن العهد مع أهل اَلمة والعمال.
 .6عرض اإلسالم ىلع الصيب ،وأنه يصح منه اإلسالم إذا أسلم.
 .7أن األب قد يؤثر ابنه يف اخلري ،وهو ال يفعله.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض،
1426ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
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األوىل1422 ،ه .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.
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َ َ
اكن فيما أخذ علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َْ
َ َ
وسلم -يف المع رروف اذلي أخذ علينا أن ًل
َْ ر ًْ
َْ َ
َْ َ
نع ِصيه فيه :أن ًل َن ِمش وجها ،وًل ندع َو َويال،
َْ ر َ َ ْ
َر ه ََْ
رش شع ًرا.
وًل نشق جيبا ،وأن ًل نن

 .1725احلديث:

Among the matters in respect of which we
gave the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, the
pledge not to disobey him in any goodness
was that we should not scratch our faces,
bewail, tear our clothes up, or dishevel our
hair (in grief).
**

1725. Hadith:

عن أسيد بن أِب أسيد اتلابيع ،عن امرأة من
ُ
املبايعات ،قالت :اكن فيما أخذ علينا رسول اهلل -

Usayd ibn Abu Usayd at-Taabi'i reported that one of the
women who gave the pledge to the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
"Among the matters in respect of which we gave the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, the pledge not to disobey him in any
goodness was that we should not scratch our faces,
bewail, tear our clothes up, or dishevel our hair (in
grief)".

صىل اهلل عليه وسلم  -يف املعروف اَلي أخذ علينا
ً
َْ
أن ال نعصيه فيه :أن ال ََنْم َش ً
وجها ،وال ند ُع َو َويْال،
ِ
وال ن َ ُش َّق َجيْبًا ،وأن ال نَنْ ُ َ
َش َش ْعراً.
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن انليب عليه السالم يأخذ العهد من الصحابيات The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, used to take a vow from the female companions
عند املبايعة بأن ال يعصينه ،ومن ذلك :أال ختدش when giving him the pledge of allegiance, that they
املرأة وجهها ،أو ترضب وجهها ،أو ترضب خدها ،وال should not disobey him. He forbade them, for instance,
;from scratching their faces or slapping their cheeks
ترفع صوتها بانلياحة املنيه عنها ،وال تمزق ثيابها،
from wailing which is prohibited; from tearing their
وأال تنفش شعرها وتمزقه عند نزول املصائب.
clothes; and from disheveling and tearing up their hair.
All these acts are forbidden to be done when calamities
occur.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :امرأة من ُ
المبَايِ َعات
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• ُ
المبَاي َعات  :أي اللواِت بايعن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع َّ
السمع والطاعة.
ِ
َْ
َْ َ
• ال َن ِمش  :ال َن ِدش.
ً
َْ
َ
• وال ند ُع َو َويْال  :أي :ال نقول عند املصيبة وياله ،وحنو ذلك من ألفاظ انلياحة ،والويل :احلزن ،والعذاب ،واهلالك.
ُْ
• َجيْبَا  :من القميص وحنوه :ما يدخل منه الرأس عند لب ِسه.
ُ
ُ
َْ ُ َ َ ْ
َش شع ًرا  :ننفش ون َمزق ،وهو من فعل النساء اغبلا عند املصائب.
• نن

فوائد احلديث:
 .1أن هذه األفعال من خصال اجلاهلية ،وأنها من انلياحة املنيه عنها.
 .2صوت املرأة ليس بعورة ،إذا لم يكن فيه خضوع بالقول كما نىه اهلل سبحانه النساء عن ذلك.
َ
 .3جهالة الصحاِب ال تقدح يف صحة احلديث.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش 1407ه .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي،
سنن أِب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة
سنة النَش1418 :ه1997 -م.
العرصية ،صيدا .صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة .رياض الصاحلْي ،تأيلف
 :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.

الرقم املوحد)8929( :
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ر
اكن ك ُّم قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 .1726احلديث:

The sleeves of the shirt of the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, reached down to his wrists.

إَل الرصغ.

**

1726. Hadith:

عن أسماء بنت يزيد -ريض اهلل عنها -قالت :اكن Asmaa bint Yazeed, may Allah be pleased with her,
said: "The sleeves of the shirt of the Messenger of
ُ
ك ُّ
إىل
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
قميص
م
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
ُّ ْ
الرص ِغ.
reached down to his wrists".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن مقدار كم قميص انليب صىل اهلل عليه وسلم The length of the sleeves of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, reached down to the
إىل املفصل بْي الكف والساعد ,ولكن احلديث فيه joint that is between the palm and the forearm. This
narration has some weakness, but there is no other
ضعف ،ولم يرد ما َيالفه.
narration to contradict it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي
اتلخريج :أسماء بنت يزيد ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• الرصغ  :هو املفصل بْي الكف والساعد
ُ
• كم  :الكم :مدخل ايلد وخمرجها من اثلوب.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع الزهد يف امللبس وعدم تطويل اثلياب ألنه يفيض إىل اخليالء أو يعيق حركة اإلنسان.
 .2جعل الكم إىل الرسغ استحبابا ،لعدم ورود ما َيالف هذا احلديث.
املصادر واملراجع:
سنن أِب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نَش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي ،نَش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب
احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .ضعيف اجلامع الصغري وزياداته ،لْلبلاِّن ،نَش :املكتب اإلساليم .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان حممد القاري ,انلارش :دار
الفكر ,طَ 1عم 1422ه.

الرقم املوحد)5816( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Abu Bakr as-Siddeeq, may Allah be pleased
with him, had a slave who used to give him
a portion of his daily income as the
master's share. Abu Bakr used to eat the
food bought with that share.

اكن أليب بكر الصديق ريض اهلل عنه غالم

خيرج هل اْلراج واكن أبو بكر يأكل من خراجه
**

1727. Hadith:

: احلديث.1727

َ
َ
بكر
 اكن ألِب: قالت،-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
ٍ
َ
َ الم َُير ُج هل اخل َ َر
ٌ  ُغ-ريض اهلل عنه- الصديق
 واكن،اج
ِ
ً
َ
ُ
َ
 فأكل،ٍفجاء يوما بيشء
،خراج ِه
بكر يأكل من
أبو
ِ
ٍ
َ
َ
َ ُ
دري ما هذا؟ فقال
منه أبو
ِ  ت: فقال هل الغالم،بكر
ٍ
ْ َّ َ َ ُ ُ َ
ُ
ُ
إلنسان يف
 كنت تكهنت: وما هو؟ قال:بكر
أبو
ٍ
ٍ
َ ُُ
ََ
َ
ُ
، فل ِقيين، إال أِّن خدعته،أحسن الكهانة
ِ اجلاهلي ِة وما
َْ َ
َ
َ
َ
 فأدخل أبو، هذا اَلي أكلت منه،فأعط ِاِّن َِللك
َّ َ ُ َ
.فقاء لك يش ٍء يف بط ِن ِه
بكر يده
ٍ

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "Abu
Bakr as-Siddeeq, may Allah be pleased with him, had
a slave who used to give him a portion of his daily
income as the master's share. Abu Bakr used to eat the
food bought with that share. Once he brought him some
food and Abu Bakr ate from it. The slave then said, 'Do
you know what this is?' Abu Bakr said, 'What is it?' The
slave said, 'I did some soothsaying for a man before I
embraced Islam, and I was not good at soothsaying but
I deceived him. He met me and rewarded me for my
work. That is what you have eaten from.' Upon hearing
this, Abu Bakr inserted his hand (in his mouth) and
vomited all that was in his stomach".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This slave of Abu Bakr had an agreement with him to
pay him a fixed levy everyday. One day, he offered him
some food, and Abu Bakr ate from it. The slave then
said to him, "Do you know what this is?" Abu Bakr said,
"What is it?" He answered that it was a reward for
soothsaying that he had done for a man before
embracing Islam, and that he was not good at
soothsaying but he deceived the man, who later met
him and gave him a reward. The reward for soothsaying
is unlawful, whether the soothsayer is good or bad at
soothsaying. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade the fee of soothsaying
in a Hadith reported by Abu Mas`ood al-Ansaari, may
Allah be pleased with him [Sahih Al-Bukhari, 3/84, no.
2237; Sahih Muslim, 3/1198, no. 1567]. So when the
slave said that, Abu Bakr inserted his hand in his mouth
and vomited everything he had eaten, so that he would
not nourish himself with unlawful food. That money was
unlawful because it was paid in return for an unlawful
act, as the fee for a prohibited act is also prohibited.

هذا الغالم ألِب بكر قد خارجه ىلع يشء معْي يأِت

 ويف يوم من األيام قدم هذا الغالم،به إيله لك يوم
ً
: أتدري ما هذا ؟ قال:طعاما ألِب بكر فأكله فقال
 هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت:وما هو ؟ قال

 لكين خدعت،بها يف اجلاهلية وأنا ال أحسن الكهانة
، وعوض الكهانة حرام,الرجل فلقيين فأعطاِّن إياها

سواء اكن الاكهن حيسن صنعة الكهانة أو ال حيسن

 نىه عن حلوان:ألن انليب عليه الصالة والسالم
84/3(  –أخرجه ابلخاري يف صحيحه.الاكهن

)1567 رقم1198/3(  ومسلم يف صحيحه،)2237رقم
 فلما قال ألِب-من حديث أِب مسعود األنصاري

بكر هذه املقالة أدخل أبو بكر يده يف فمه فقاء لك
ما أكل وأخرجه من بطنه َلال يتغذى بطنه حبرام

 فاألجرة ىلع،وهذا مال حرام ألنه عوض عن حرام

.فعل احلرام حرام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه ابلخاري:راوي احلديث
- َعئشة بنت أِب بكر –ريض اهلل عنها:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• َيرج هل  :يأتيه بما يكسبه من اخلراج ،واخلراج :هو يشء جيعله السيد ىلع عبده يؤديه لك يوم ،وبايق كسبه يكون للعبد.
• تكهنت  :أخربت بالغيب؛ ادَعء معرفته.
• فقاء  :أي استفرغ لك ما أكل منه.

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1ورع أِب بكر الصديق –ريض اهلل عنه -وحرصه عدم دخول جوفه شيئا حمرما ،ولو لم يستفرغه لاكن معذورا ألن اإلثم ىلع الغالم وألنه لم
يكن يعلم.
 .2جواز األكل من خراج الغالم.

 .3أبو بكر الصديق –ريض اهلل عنه -أول من قاء من الشبهات حترجا

ً

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض،
1426ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل،
1421ه .كشف املشلك من حديث الصحيحْي؛ ألِب الفرج ابن اجلوزي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار الوطن-الرياض .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6187( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

اكنت ناقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

Al-‘Adbaa, the she-camel of the Messenger
of Allah, may Allah’s peace and blessings be
upon him, was never outrun.

العضباء ًل تسبق

**

1728. Hadith:

: احلديث.1728

ُ
ْ َ َ َ َ
هلل
 اكنت ناقة: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
ِ رسول ا
َِ
َ
ُ َ ُ َ ْ
 أ ْو ال،اء ال ت ْسبَ ُق
 العضب-صىل اهلل عليه وسلمَُ
َ َ ٌّ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ
َّ فَ َشق، َف َسبَ َق َها،هل
اِب َىلع قعو ٍد
 فجاء أعر،تكاد تسبق
َ َ ٌّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ
هلل
ِ  "حق ىلع ا: فقال،ذلِك ىلع المس ِل ِمْي حىت عرفه
َ ْ
ْ
ُ َ َّ
ْ َ ال يَ ْرتَ ِف َع
."يش ٌء ِم َن ا ُّدلن َيا إِال َوض َعه
أن

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "Al‘Adbaa, the she-camel of the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, was never
outrun, or could hardly be outrun. It so happened that a
Bedouin came riding atop a young camel of his, and it
outran al-‘Adbaa. This incident was so hard upon the
Muslims, until he (the Prophet) came to know it and so
he said: 'It is the Law of Allah that nothing rises high of
the worldly life except that He brings it down”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Hadith indicates that the Companions, may Allah -صىل اهلل عليه وسلم- يف احلديث أن ناقة انليب
be pleased with them, believed that al-‘Adbaa, the shecamel of the Prophet, may Allah’s peace and blessings العضباء اكن الصحابة ريض اهلل عنهم يرون أنها ال
be upon him, could not be outrun, or could hardly be  فجاء هذا األعراِب بقعوده،تسبق أو ال تكاد تسبق
outrun. When a Bedouin came riding atop of his young
 فكأن ذلك شق ىلع الصحابة ريض،فسبق العضباء
camel and it outran al-‘Adbaa, this was so distressing
for the Companions, may Allah be pleased with them.  ملا-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،اهلل عنهم
On knowing how they felt, the Prophet, may Allah’s  "حق ىلع اهلل أال يرتفع يشء من:عرف ما يف نفوسهم
peace and blessings be upon him, said: "It is the Law
of Allah that nothing rises high of the worldly life except  فلك ارتفاع يكون يف ادلنيا فإنه،"ادلنيا إال وضعه
that He brings it down." This means that any  فإن صحب هذا االرتفاع،البد أن يؤول إىل اَنفاض
prominence in this world must eventually revert to a
ارتفاع يف انلفوس وتعاظم فإن الوضع إيله أرسع؛
decline. If this prominence is accompanied by
excessive self-esteem and leaves its traces on the  أما إذا لم يصحبه يشء،ألن الوضع يكون عقوبة
souls, then the decline will be even faster, because, in  ويف قوهل عليه الصالة،فإنه البد أن يرجع ويوضع
this case, it is a punishment. If it is not accompanied by
anything of the aforementioned, it still must be subject  "من ادلنيا" ديلل ىلع أن ما ارتفع من أمور:والسالم
to deterioration and decline. "Of the worldly life"  "يرفع اهلل اَلين: فقوهل،اآلخرة فإنه ال يضعه اهلل
indicates that what is elevated of the hereafter matters
is not brought down by Allah, as He says (what means): :آمنوا منكم واَلين أوتوا العلم درجات" املجادلة
{Allah will exalt in degree those of you who believe, and  فهؤالء ال يضعهم اهلل عز وجل ما داموا ىلع،11
those who have been granted knowledge} [Surat-ul فإنه ال يمكن أن يضعهم،وصف العلم واإليمان
Mujaadilah: 11] Those people mentioned in the verse
. ويرفع درجاتهم يف اآلخرة، بل يرفع هلم اَلكر،اهلل
will not be lowered by Allah, Exalted and Glorified be
He, as long as they are characterized by having
knowledge and faith. In no way shall Allah degrade
them, instead, He raises their repute, and will raise their
ranks in the hereafter.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابلخاري بنحوه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• العضباء  :اسم ناقة رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم ،-والعضب شق األذن ،ولم تكن ناقة الرسول مشقوقة األذن.
َّ
الفيت من اإلبل اَلي استحق أن يركب.
• قعود :
• حىت عرفه  :عرف أثر املشقة.

• حق  :واجب أوجبه اهلل ىلع نفسه.
• وضعه  :خفضه وأسقطه.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلواضع ،وطرح رداء الكربياء.
 .2اإلعالم بأن أمور ادلنيا ناقصة غري اكملة.
 .3بيان ما اكن عليه الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -من اتلواضع ،وتطييب نفوس أصحابه.
 .4جواز اختاذ اإلبل للركوب واملسابقة عليها.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض
الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز
إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6204( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Every important matter that does not start
with praise of Allah is devoid of blessing.

ُك أمر ذي بال ًل يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أقطع

 .1729احلديث:

**

1729. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
َُُْ
ُ that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
ُ ُّ ْ
باحلمد
فيه
أ
د
ب
ي
ال
بال
ذي
ر
أم
ٍ
عليه وسلم -قال« :لك ٍ
upon him, said: "Every important matter that does not
ْ
هلل فهو أق َطع».
start with praise of Allah is devoid of blessing".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن "لك أمر ذي بال" ،أي :شأن يهتم به
ً
رشَع ،من خطبة وموعظة ولكمة مهمة وحنو ذلك "ال
يبدأ فيه باحلمد هلل" ،بمعىن احلمد بأي صيغة اكنت،

"فهو أقطع" ،أي :ناقص الربكة .واحلديث ضعيف،

لكن دلت السنة العملية ىلع أن هذا اكن هديه -

عليه السالم -يف مجيع أموره.

Brief Explanation:
**

The Hadith indicates that "every important matter" in
the sight of the Shariah, like a sermon, an admonition,
and advice "that does not start with praise of Allah" in
any wording "is devoid of blessing". Although this
Hadith is weak, the practical Sunnah establishes that
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, used to start any affair of his own with praise of
Allah, the Almighty.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• ذي بال  :ذي شأن يهتم به.
• أقطع  :ناقص الربكة.

فوائد احلديث:
 .1من آداب املسلم أن يبدأ قوهل أو فعله حبمد اهلل تعاىل.
 .2تستحب ابلداءة بالبسملة أو احلمد إذا اكن الفعل أو القول مباحا أو مندوبا أو واجبا ,ويكره إن اكن مكروها ,وحيرم إن اكن حمرما.
 .3فضل محد اهلل تعاىل وشكره وأنه سبب حلصول الربكة.
املصادر واملراجع:
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه .ديلل الفاحلْي
لطرق رياض الصاحلْي ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب ،بريوت .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ،لإلمام أِب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن ابن ماجه ،للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق،
دار إحياء الكتب العربية .كنوز رياض الصاحلْي ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي
رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه .سنن أِب داود ,ألِب داود سليمان بن
األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
 َعدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م .بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنةالنَش 1418 :ه1997 -م .السنن الكربى ،للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة –
بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)6205( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
All of you are shepherds, and every one of
you is responsible for his herd. A leader is a
shepherd, a man is the shepherd over his
family and a woman is the shepherd over
her husband’s house and his children. So
all of you are shepherds, and every one of
you is responsible for his herd.

: ولككم مسؤول عن رعيته,لككم راع

 واملرأة, والرجل راع ىلع أهل بيته,واألمري راع
, فلككم راع,راعية ىلع بيت زوجها وودله
ولككم مسؤول عن رعيته

**

1730. Hadith:

: احلديث.1730

 سمعت رسول: قال،-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
ٍ  «لككم َر: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
,اع
ٍ  واألمري َر:ولككم مسؤول عن َر ِع َّي ِت ِه
 والرجل,اع
ٌ
ٍ َر
 واملرأة َرا ِعيَة ىلع بيت زوجها,اع ىلع أهل بيته
َ
.» ولككم مسؤول عن َر ِع َّي ِت ِه, فلككم را ٍع,وودله
ٍ  «لككم َر:ويف لفظ
: ولككم مسؤول عن َر ِع َّي ِت ِه،اع
ٍ  والرجل َر،اع ومسؤول عن َر ِع َّي ِت ِه
ٍ اإلمام َر
اع يف أهله
ٌ
 واملرأة َرا ِعيَة يف بيت زوجها،ومسؤول عن َر ِع َّي ِت ِه
ٍ  واخلادم َر،ومسؤولة عن َر ِع َّي ِت َها
اع يف مال سيده
ٍ  فلككم َر،ومسؤول عن َر ِع َّي ِت ِه
اع ومسؤول عن
.»َر ِع َّي ِت ِه

Ibn `Umar, may Allah be pleased with them both,
reported: ''I heard the Messenger, may Allah's peace
and blessings be upon him, say: ‘All of you are
shepherds and every one of you is responsible for his
herd. A leader is a shepherd, a man is the shepherd
over his family and a woman is the shepherd over her
husband’s house and his children. So all of you are
shepherds, and every one of you is responsible for his
herd.’'' In another wording: ''All of you are shepherds
and every one of you is responsible for his herd. A
leader is a shepherd and is responsible for his herd. A
man is the shepherd over his family and is responsible
for his herd. A woman is the shepherd over the house
of her husband and is responsible for her herd. A
servant is the shepherd over the wealth of his master
and is responsible for his herd. So all of you are
shepherds, and every one of you is responsible for his
herd''.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Everyone is entrusted with the protection and care of ،لككم حافظ وأمْي ىلع رعيته وحماسب عليها
those under him, and will be held accountable for them.
For instance, a ruler will be asked about his subjects on  وكذلك,فاحلاكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة
the Day of Judgment. Likewise, a man is responsible الرجل مسؤول ىلع أهله يأمرهم بطاعة اهلل وينهاهم
for his family, and he should command them to obey
،عن معصية اهلل ويقوم عليهم بما هلم من احلق
Allah, forbid them to disobey Him, and fulfill their due
rights. He will be asked about these duties on the Day  واملرأة راعية ىلع بيت,ومسؤول ىلع ذلك يوم القيامة
of Judgment. Also, a woman is responsible for keeping  ويه مسؤولة،زوجها بما حيفظه وكذلك ىلع األوالد
her husband’s house and for caring for the children, and
she will be questioned about this on the Day of  والعبد حافظ وأمْي ىلع مال,عن ذلك يوم القيامة
Judgment. A servant is also a protector of his master’s  فاجلميع مؤتمن،سيده ومسؤول يوم القيامة عن ذلك
wealth and will be questioned about that on the Day of
وحافظ ملا هو قائم عليه ومسؤول يوم القيامة عن
Judgment. So everyone is invested with the
.ذلك
responsibility of protecting those under their care and
they will be questioned about this on the Day of
Judgment.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبداهلل بن عمر:اتلخريج
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• راع  :يقوم بتدبري من حتت يده وسياستهم يف ادلنيا.
• األمري  -اإلمام  :هو احلاكم األىلع أو من ينوب عنه.

• مسؤول عن رعيته  :مطالب وحماسب عن قيامه بشؤون من حتت رَعيته يوم القيامة.

فوائد احلديث:
 .1املسؤويلة يف املجتمع املسلم َعمة ولك حبسبه وقدرته.
 .2تقسيم املهمات ىلع أصحابها.
 .3أعظم مسؤويلة يف املجتمع املسلم رَعية اإلمام األعظم لرعيته.
 .4الرجل راع يف أهل بيته يطعمهم ويكسوهم ويربيهم ويعلمهم.
 .5مسؤويلة املرأة عظيم وذلك بالقيام حبق زوجها وواجابتها حنو أوالدها.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي,
تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .إرشاد الساري لَشح صحيح ابلخاري ,تأيلف :أمحد بن حممد القسطالِّن املرصي ,انلارش :املطبعة
الكربى األمريية ,طَ 7عم .1323

الرقم املوحد)5819( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whenever we gave the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon
him, pledge of allegiance to listen and obey,
he would say to us: "To the best of your
ability".

كنا إذا بايعنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -ىلع السمع والطاعة ،يقول نلا :فيما
استطعتم

 .1731احلديث:

**

1731. Hadith:

عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -قال :كنا إذا بايعنا Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them,
reported: "Whenever we gave the Messenger of Allah,
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع السمع
may Allah's peace and blessings be upon him, pledge
والطاعة ،يقول نلا« :فيما استطعتم».
of allegiance to listen and obey, he would say to us: 'To
the best of your ability"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َيرب ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أنهم إذا بايعوا انليب Ibn `Umar informs us that whenever they gave pledge
allegiance to the Prophet, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم بالسمع والطاعة ،وقيد blessings be upon him, he would order them to listenُ
الطاعة باالستطاعة ،وأنه إذا لكف املسلم بما ال and obey. He restricted such obedience to what falls
within their ability. In other words, if a ruler orders a
يستطيع من ويل أمره فال طاعة عليه( ،ال يكلف
Muslim to do something that he is not able to do, he
اهلل ً
نفسا إال وسعها).
does not have to obey him. Allah the Almighty said:
]{Allah does not charge a soul except [with that within
]its capacity.} [Surat-ul-Baqarah: 286
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• بايعنا  :من ابليعة  :ويه املعاقدة واملعاهدة ىلع طاعة ونرصة احلاكم األول.
• السمع والطاعة  :القبول واالنقياد لقول ويل األمر وأمره.
َ ِّ
• يقول نلا  :أي ُملقنا.

• فيما استطعتم  :أي خصصوا املبايعة بقولكم  :فيما استطعنا.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن وجوب السمع والطاعة ىلع قدر االستطاعة.
 .2حث ويل األمر ىلع اإلشفاق ىلع الرعية ،اقتداء بشفقته ورمحته صىل اهلل عليه وسلم.
 .3جواز اتللقْي عند املبايعة.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ط دار طوق انلجاة املصورة عن الطبعة السلطانية الطبعة األوىل ...1422صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء
الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .ديلل الفاحلْي لطرق
رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .
تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلْي البن عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6369( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When we ascended (a high land), we used
to say Takbeer (Allaahu Akbar), and when
we descended, we used to say Tasbeeh
(Subhaana Allaah).

 وإذا نزنلا سبحنا،كنا إذا صعدنا كبنا
**

1732. Hadith:

: احلديث.1732

َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ
،ربنا
 كنا ِإذا ص ِعدنا ك: قال-ريض اهلل عنه- عن جابر
ْ َ َ
َْ
،-ريض اهلل عنهما-  عن ابن عمر.َو ِإذا ن َز َنلا َس َّبحنا
َ
َ ُ ُ
َ
ُّ
 وجيُوشه ِإذا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 اكن:قال
ُ  َوإ َذا َهبَ ُطوا َس َّب،ربوا
ُ َّ َعلَوا اثلَّنَايَا َك
.حوا
ِ

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported: "When
we ascended (a high land), we used to say Takbeer
(Allaahu Akbar), and when we descended, we used to
say Tasbeeh (Subhaana Allaah)." Ibn `Umar, may Allah
be pleased with both of them, reported: "When the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
and his armies, ascended hills, they would say Takbeer
(Allaahu Akbar), and when they descended, they
would say Tasbeeh (Subhaana Allaah)".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic with its two versions.

. صحيح بروايتيه:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The reason for making Takbeer when going up a high مناسبة اتلكبري عند الصعود إىل املاكن املرتفع أن
place is that people love to be superior and in a higher
position due to the feeling of pride and greatness االستعالء واالرتفاع حمبوب للنفوس ملا فيه من
resulted. Therefore, one should belittle oneself by  اهلل: فيستعظم نفسه فذلا يقول،استشعار الكربياء
saying "Allaahu Akbar", meaning Allah is the Greatest.
 أما كربياء اهلل، يرد نفسه إىل االستصغار: يعين،أكرب
One upon ascending heights needs to remind oneself
of Allah's Grandeur and that He is Greater than  فَشع ملن تلبس باالرتفاع أن يذكر،-عز وجلanything. By doing so, Allah the Almighty will  فيكربه، وأنه أكرب من لك يشء،كربياء اهلل تعاىل
appreciate his action and is thankful for his humility and
gives him more out of His grace. The reason for making  ومناسبة التسبيح، فزييده من فضله،ليشكر هل ذلك
Tasbeeh when going down is that low places make one عند اهلبوط لكون املاكن املنخفض حمل ضيق
feel constrained, and saying "Subhaana Allaah" is a
 كما،فيَشع فيه التسبيح؛ ألنه من أسباب الفرج
means of relief from constraint and distress. This is
what happened in the story of the Prophet Yunus  حْي سبح يف-عليه السالم- وقع يف قصة يونس
(Jonah), peace be upon him, who was saved from  والْنول أيضا ً سفول ودنو،الظلمات فنِج من الغم
distress when he made Tasbeeh in darkness. Also,
going down implies inferiority and humiliation, so the  أنزه اهلل سبحانه: يعين، سبحان اهلل: فيقول،وذل
person exalts Allah, Glorified and Exalted be He, above وتعاىل عن السفول والْنول؛ ألنه سبحانه وتعاىل فوق
inferiority and lowness by saying "Subhaana Allaah".
Indeed, Allah is Above everything. Similarly, one should  وعند، كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكرب.لك يشء
say Takbeer when the plane takes off and say Tasbeeh ،نزوهلا املطار تسبح؛ ألنه ال فرق بْي الصعود يف اهلواء
when it lands. In this case, there will be no difference if
. واهلل املوفق، أو ىلع األرض،والْنول منه
ascent and descent occur in the air or on the land. Allah
is the Giver of Success!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه أبو داود، رواه ابلخاري حديث ابن عمر، حديث جابر:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبداهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما-  جابر بن عبداهلل:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. وهو الطريق يف اجلبل، مجع ثنية: • اثلنايا
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1استحباب اتلكبري عند الصعود ،والتسبيح عند الْنول يف السفر.
 .2استحباب ذكر اهلل -تعاىل -يف لك األحوال.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أِب داود؛
لإلمام أِب داود سليمان بن األشعث السجستاِّن ،تعليق عزت ادلَعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح سنن أِب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن ،غراس-الكويت،
الطبعة األوىل1423 ،ه .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلْي؛
فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6206( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whenever we stopped somewhere (during
a journey) for rest, we would not offer
(voluntary) prayer until we have unloaded
the luggage from the mounts' backs.

كنا إذا نَ َز ْنلا َم ْْن ًًلً ،ل ن ر َس ِّب َح حىت َحنر هل ِّ
الرحال
ِ

 .1733احلديث:

**

1733. Hadith:

ْ ْ ً
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :كنا إذا نَ َزنلا َمْنالAnas, may Allah be pleased with him, reported: ،
ِ
)"Whenever we stopped somewhere (during a journey
ال ن ُ َس ِّب َح حىت َحنُ َّل ِّ
الرحال.
for rest, we would not offer (voluntary) prayer until we
have unloaded the luggage from the mounts' backs".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
ح ْرصنا ىلع الصالة فإنَّا ال Meaning of the Hadith: Despite our eagerness to
معىن احلديث :أنا مع ِ
َّ َ ِّ perform the prayer, we would not pray until after we
ُ َ ِّ
؛
اب
و
ادل
ظهور
عن
األمتعة
وضع
ىلع
مها
د
نق
have unloaded our luggage from the backs of the
camels to let them rest.
إلراحتها.
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

ََْ َْ ً
ْنال  :أي :يف ماكن من األماكن اليت يْنلونها يف السفر.
• نز ُنلا م ِ
• ال ن َسبِّ َح  :ال نصيل صالة انلافلة.
ُ ُّ
• َحنُ َّل ِّ
الرحال  :أي :نضعها عن ظهور ادلواب .والرحال :هو ما ي َعد للرحيل من وَعء ومركب للبعري وغري ذلك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صالة انلافلة يف السفر.
 .2حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع تنفيذ وصية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف الرفق باحليوان.
 .3يستحب ترك السنن الرواتب يف السفر إذا قرص الصالة ،دون انلوافل األخرى ،ختفيفا عليه؛ لقول ابن عمر ريض اهلل عنه( :لو كنت مسبحا
ألتممت صالِت) رواه مسلم.

املصادر واملراجع:

«سنن أِب داود» ،ت /حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت« .نزهة املتقْي» ،ت/مصطىف ُ
ابلغا وجمموعة ،مؤسسة الرسالة.

«رياض الصاحلْي» للنووي ،ت /الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق– بريوت« .بهجة انلاظرين» لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي« .ديلل الفاحلْي» ،ملحمد بن
عالن الصديِق ،نَش دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)5999( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ه
صىل اهلل-  وانليب،كنا نتحدث عن حج ِة الوداع
َ ََّ ر
 وًل ندري ما حجة، بني أظهرنا-عليه وسلم

We were talking about the Farewell
Pilgrimage, when the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, was with
us. We did not know what the Farewell
Pilgrimage signified.

الوداع

**

1734. Hadith:

: احلديث.1734

 كنا نتحدث: قال،-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
 بْي-صىل اهلل عليه وسلم-  وانليب،عن َح َّج ِة الوداع
ََّ  وال ندري ما َح،أظهرنا
َ ج ُة الوداع حىت محد
اهلل
ُ
 ثم ذكر، وأثىن عليه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ  فأَ ْط َن،ادل َج َال
َ
َّ يح
َ المس
 «ما بعث اهلل: وقال،ب يف ذكره
ِ
ُ َ َْ
، أنذره نوح وانلبيون من بعده،من نيب إال أنذ َر ُه أ َّمتَ ُه
َ ِ وإنه إن َيرج فيكم فما َخ
يف عليكم من شأنه
َ
ْ
 وإنه، إن ربكم ليس بأع َو َر،فليس َيىف عليكم
ٌ
ٌ
َّ
َْ َُْ َ
 أال إن اهلل. كأن عينه ِع َنبَة َطا ِفيَة،ْي ايلُ ْم َىن
ِ أعور ع
ُ حرم عليكم دماءكم وأموالكم
كح ْر َم ِة يومكم

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them,
reported: “We were talking about the Farewell
Pilgrimage, when the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, was with us. We did not know
what the Farewell Pilgrimage signified. The Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
praised Allah and then mentioned the Antichrist,
describing him extensively, saying: 'Allah did not send
any prophet but that prophet warned his nation of the
Antichrist. Noah and the prophets following him warned
[their people] of him. He will appear among you and
some of his qualities will be hidden from you, but it
should not be hidden from you that your Lord is not oneeyed. He (the Antichrist) is blind in the right eye and it
looks like a bulging grape. Allah has certainly made
your blood and your property inviolable, like the sanctity
of this day of yours, in this town of yours, in this month
of yours." The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, added: ''Have I not conveyed
[Allah's Message to you]?" They replied: "Yes." The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said three times: "O Allah! Bear witness [to that]." The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
added: "Woe to you!" (or) "May Allah be merciful to you!
Do not become disbelievers after me, cutting the necks
of one another".

» أال هل بلغت؟، يف شهركم هذا، يف بدلكم هذا،هذا

 أو-  «امهلل اشهد» ثالثا «ويلكم: قال، نعم:قالوا
ً  ال ترجعوا بعدي ُك َّف: انظروا،- وحيكم
ارا يرضب
َ َبعضكم رق
.»اب بعض
ِ

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them,
said: “We said, when the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, was alive: ‘What is the
Farewell Pilgrimage? We did not know what it meant.’
The Farewell Pilgrimage was the pilgrimage that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
performed in the tenth year after Hijrah, when he bid
farewell to the Muslims. He mentioned Ad-Dajjaal (the
Antichrist) and warned extensively of him. Then, he
mentioned that all the prophets had warned their
followers of the Antichrist, raising their awareness of
him by giving many descriptions of him. The Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said that
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 كنا: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر

 ما حجة: يح-صىل اهلل عليه وسلم- نقول وانليب
 وحجة الوداع يه.الوداع؟ وال ندري ما حجة الوداع

 يف-صىل اهلل عليه وسلم- احلجة اليت حجها انليب
َّ
 وذكر، وودع انلاس فيها،السنة العارشة من اهلجرة
َّ
 وبالغ يف اتلحذير، وعظم من شأنه،املسيح ادلجال
 أن لك األنبياء-عليه الصالة والسالم-  ثم أخرب،منه
 َيوفونهم ويعظمون شأنه،ينذرون قومهم من ادلجال
 وإنه ال َيىف عليكم ألن ربكم ليس.عندهم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بأعور ،أما هو فإنه أعور عينه ايلمىن كأنها عنبة the Antichrist should not be unknown, because Allah is
not one-eyed, whereas the Antichrist is and his right
بارزة .ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم :-إن اهلل حرم eye is like a protruding grape. Then the Prophet, may
عليكم سفك دمائكم وأخذ أموالكم بغري حقAllah's peace and blessings be upon him, said that ،
Allah forbade the shedding of blood and the seizing of
كحرمة يوم انلحر وحرمة مكة وحرمة ذي احلجة.
property without a right, in the same way He had made
ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم :-هل بلغتكم ما the Day of Sacrifice, Makkah, and the month of Dhul-
ُ
أمرت بتبليغه إيلكم؟ قالوا :نعم ،قال :امهلل فاشهد Hijjah inviolable. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, then asked the Companions if
ىلع شهادتهم باتلبليغ إيلهم .قاهلا ثالث مرات .ثم he had conveyed the message that he had been
أمرهم أن ال يكونوا بعده اكلكفار يقتل بعضهم ordered to communicate, and they said that he had.
Upon that, he asked Allah, the Almighty, three times to
ً
بعضا.
witness their testimony. He, may Allah's peace and
blessings be upon him, then ordered them to not
become disbelievers, killing each other, after his death.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• حجة الوداع  :احلجة اليت حجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة  10ه ،وودعهم فيها.
• بْي أظهرنا  :جالس بيننا.
• املسيح  :ممسوح العْي.

• ادلجال  :املبالغ يف الكذب.
• أطنب  :بالغ.

• أنذره أمته  :حذرها منه وبْي هلا بعض صفاته.

• عنبة طافية  :بارزة ولربوزها شبهها بالعنبة ابلارزة عن غريها.

• ويلكم  -وحيكم  :لكمتان استعملتهما العرب بمعىن اتلعجب واتلوجع.
• يرضب بعضكم رقاب بعض  :يقتل بعضكم بعضا.
• يومكم هذا  :يوم انلحر.

• شهركم هذا  :شهر ذي احلجة.

فوائد احلديث:
 .1من منهج األنبياء يف ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -معرفة سبيل املجرمْي للتحذير منهم.
 .2احلذر من الفنت بمعرفة صفات أهلها.
 .3شفقة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته بتحذيره هلا من الوقوع يف الظلم والفنت.
 .4إثبات صفة العْي هلل -تعاىل ،-ويه تليق به -سبحانه ،-وأنها عينان إذ األعور هل عْي واحدة فقط.
 .5انليه عن االقتتال وأن ذلك من أعمال الكفار.
 .6دماء املسلمْي وأمواهلم وأعراضهم حرام عليهم.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  -بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)5829( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
I used to pray with the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, and his
prayer was moderate in length and his
sermon was moderate in length.

كنت أصيل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

الصلوات ،فاكنت صالته قصدا وخطبته قصدا

 .1735احلديث:

**

1735. Hadith:

عن أِب عبد اهلل جابر بن سمرة -ريض اهلل عنهماAbu ‘Abdullah Jaabir ibn Samurah, may Allah be -
pleased with both of them, said: “I used to pray with the
قال :كنت أصيل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
َ ْ ً
َ ْ ً
الصلوات ،فاكنت صالته قصدا وخطبته قصدا.
and his prayer was moderate in length and his sermon
was moderate in length”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكنت صالة انليب صىل اهلل عليه وسلم وخطبته بْي The Prophet’s prayer and sermon were moderate,
neither too long nor too short. The Prophet, may Allah's
الطول الظاهر واتلخفيف املبالغ ،موصوفة باتلوسط peace and blessings be upon him, is a role model for
واالعتدال ،وهو األسوة والقدوة للمسلمْي َعمةMuslims in general and for imams and preachers in ،
particular.
**

ولْلئمة واخلطباء خاصة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :جابر بن سمرة ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• قصدا  :أي بْي الطول والقرص.

فوائد احلديث:
 .1ختفيف انليب صىل اهلل عليه وسلم الصالة واخلطبة رمحة باملصلْي.
املصادر واملراجع:
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)5817( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

كنت مع أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عند

I was with Anas ibn Malik, may Allah be
pleased with him, in the company of some
Magians when a sweet was brought in a
silver vessel, and Anas did not eat from it.

نفر من املجوس؛ فيجء بفالوذج ىلع إناء من
فضة ،فلم يأكله

 .1736احلديث:

**

1736. Hadith:

عن أنس بن سريين ،قال :كنت مع أنس بن مالك Anas ibn Sireen reported: "I was with Anas ibn Malik, -
َ ُ َ
may Allah be pleased with him, in the company of some
ج
وذ
ريض اهلل عنه -عند نفر من املجوس؛ فِجء بفال
ٍ
Magians when a sweet was brought in a silver vessel,
ىلع إناء من فضة ،فلم يأكله ،فقيل هل :حوهل ،فحوهل and Anas did not eat from it. The man was told to
َ َْ
change the vessel, and he replaced it with a wooden
ىلع إناء من خلن ٍج ويجء به فأكله.
bowl and brought it. Thereupon, he ate from it".

درجة احلديث. :

**

Hadith Grade:

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عند قوم من While Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him,
was in the company of some Magians, some type of
املجوس فِجء هل بنوع من احللوى اسمه الفالوذج ىلع sweet was served to him on a silver platter. However,
إناء من فضة فلم يأكله ،فحولوه هل ىلع إناء من he would not eat from it. So the hosts changed it to a
wooden platter, and he ate therefrom.
**

خشب فأكله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهِق يف السنن الكربى.
اتلخريج :أنس بن سريين –رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• فالوذج : .نوع من احللوى.
• خلنج  :شجرة بْي صفرة ومحرة تتخذ من خشبة األواِّن.

• نفر : .اسم يقع ىلع مجاعة من الرجال خاصة ما بْي اثلالثة إىل العَشة.

فوائد احلديث:
 .1الطعام احلالل املوضوع يف صحاف اَلهب والفضة ال حيرم بذاته وإنما حيرم األكل فيها ،فإذا حول إىل آنية أخرى؛ فال بأس به.
 .2من ديع إىل طعام يف آنية منيه عنها؛ فال جيوز هل األكل حىت يوضع يف إناء غريه.
 .3املسلم إذا علم حكما رشعيا انقاد هل وطبقه.
 .4االبتعاد عن الرتفه والتشبه بالكفار يف املأكل واملَشب وامللبس.
املصادر واملراجع:
سنن ابليهِق الكربى ،أمحد بن احلسْي ابليهِق ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -بلنات الطبعة :اثلاثلة 1424 ،ـه 2003 -م ،حتقيق حممد عبد القادر عطا.
نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عَش1407ه .رشح رياض الصاحلْي ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمْي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،تأيلف حممد يلع بن
حممد عالن .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم
بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك.
بن عب ِد ِ ِ
بدولة قطر .تطريز رياض الصاحلْي ،تأيلف فيصل ِ

الرقم املوحد)6372( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
ه ر
الرجل
لعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َ ر ْ َ
ََْ
ْ َ ه ر
الرجل
يلبس ل ِبسة املرأة ،واملرأة تلبس لبسة

 .1737احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, cursed the man
who wears women's clothes and the woman
who wears men's clothes.
**

1737. Hadith:

عن أِب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :لعن رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
ْ َ
reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
 صىل اهلل عليه وسلم  -الرجل يلبس ِلب َسة املرأة،and blessings be upon him, cursed the man who wears
ْ َ
واملرأة تلبس ِلب َسة الرجل.
women's clothes and the woman who wears men's
clothes".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

من تشبه بالنساء فهو ملعون ىلع لسان انليب _ صىل

اهلل عليه وسلم _ ومن تشبهت بالرجال فيه ملعونة

ىلع لسان انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _؛ وذلك أن

اهلل سبحانه وتعاىل خلق اَلكور واإلناث وجعل للك

خللقة
منهما مزية  .الرجال َيتلفون عن النساء يف ا ِ
واخلَلق والقوة ِّ
وادلين وغري ذلك والنساء كذلك

َيتلفن عن الرجال فمن حاول أن جيعل الرجال مثل

النساء أو أن جيعل النساء مثل الرجال  ،فقد حاد اهلل
َ
يف ق َد ِره ورشعه ؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل هل حكمة
فيما خلق ورشع وهلذا جاءت انلصوص بالوعيد

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, cursed men who imitate women and women who
imitate men. This is because Allah the Almighty has
created males and females and gave each gender
unique characteristics. Men are different from women
in their build, character, strength, religion (obligations
and rulings), and other matters. Whoever tries to make
men resemble women or vice versa is opposing the
decree and legislation of Allah, because Allah the
Almighty has a wise purpose in what He created and
legislated. Hence, religious texts carry a stern warning
to men who imitate women and women who imitate
men that they would be cursed by Allah, i.e. expelled
and kept away from the mercy of Allah.

الشديد باللعن وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل

لتشبه الرجل باملرأة أو املرأة بالرجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه النسايئ يف الكربى  ،وابن ماجه وهو عنده بمعناه ،وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

ْ
• ِلب َسة املرأة  :ىلع هيئة لبسها وحاهلا.

فوائد احلديث:
 .1حيرم ىلع الرجل أن يلبس ما هو خاص بالنساء من اللباس ،كما حيرم ىلع املرأة أن تلبس ما هو خاص بالرجال.
الرجل املرأة يف ِبلاسها وتقليد املرأة َّ
 .2تقليد َّ
الر ُجل يف بلاسه خروج عن هدي اإلسالم وسنة انليب _صىل اهلل عليه وسلم_.
َ
للر ُجل أن ي ْعتَ َّم بثوب املرأة وال أن ينتعل بنعلها وكذا املرأة ال جيوز هلا أن تنتعل نَعل َّ
 .3يدخل يف احلديث العمامة وانلعال ،فال جيوز َّ
الر ُجل.
 .4حترم تقليد املرأة الرجل يف اهليئة والالكم واحلراكت وكذا العكس.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهكنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل،
سنة النَش 1418 :ه1997 -م
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  1428ـه مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م
سنن أِب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
رشح
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة  1426 :ـه سنن ابن ماجه-ابن ماجة -انلارش :دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيَس ابلاِب احلليب مسند اإلمام أمحد بن حنبل-أمحد بن حممد بن حنبل بن-املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد،
وآخرونإرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك -انلارش :مؤسسة الرسالة-الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
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ر
َْ ر
ه ْ
ًل تنتِفوا الشي َب؛ فإنه نور املسلم يوم القيامة

 .1738احلديث:

Do not pluck out grey hair, for it is the light
of the Muslim on the Day of Judgment.
**

1738. Hadith:

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده -ريض اهلل `Amr ibn Shu`ayb, may Allah be pleased with him,
reported from his father and grandfather that the
عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
َْ ُ
َّ
ُ
الشيْ َ
ب؛ فإنه نور املسلم يوم القيامة».
تن ِتفوا
said: "Do not pluck out grey hair, for it is the light of the
Muslim on the Day of Judgment”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم املسلم -عن َنتْف The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, forbade plucking grey hairs, whether they are on
الشعر األبيض ،سواء اكن من شعر رأسه أو حليته أو one's head or beard or any other place on the body, as
َّ
غريهما من مواضع ابلدن؛ فهذا الشيب يكون نورا this grey hair will be light for the person on the Day of
Judgment.
**

لصاحبه يوم القيامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي أمحد ابن ماجه النسايئ.
اتلخريج :عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

ُ
• نور املسلم  :بَهاؤه ومجال فطرته اإلسالمية ،وضياء وجهه.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
َْ
 .1انليه عن نتف الشيب من بْي الشعر.
َّ
َْ
 .2نتف الشيب نوع من اتلدليس والزتوير.
َّ
 .3الشيب نور وبهاء للمؤمنْي يف اآلخرة ،ووقار وهيبة يف ادلنيا.
َّ
 .4الشيب نذير للمرء فهو أمارة ىلع طول العمر والشيخوخة؛ فعند ما يراه العبد يتذكر اآلخرة ويقلع عن املعايص ويستعد للقاء ربه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د.
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة  1426 :ـه
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن أِب داود،
تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن
شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه نيل األوطار رشح منتَق األخبار ،تأيلف :حممد بن يلع الشواكِّن،
حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه رشح سنن ابن ماجه ،للسيويط وغريه ،انلارش :قدييم كتب خانة –
كراتيش .صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة.
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ه َ َ
ر
ََْ
ََََْ
ريمحه اهلل ويبتلِيك
ًل تظهر الشماتة ألخيك ف

 .1739احلديث:

Do not rejoice at the misfortune of your
brother, lest Allah should have mercy on
him and subject you to affliction.
**

1739. Hadith:

َ

ْ
األسقع -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Waathilah ibn al-Asqa‘, may Allah be pleased with him,
عن واثلة بن
َّ َ َ reported that the Prophet, may Allah's peace and
ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تظهر الشماتة
blessings be upon him, said: "Do not rejoice at the
َْ
ري َ َ
ألخيك فَ َ ْ
ويبتَ ِليك».
محه اهلل
misfortune of your brother, lest Allah should have
mercy on him and subject you to affliction".
درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:
ُ

Brief Explanation:

إذا أصيب مسلم بينك وبينه عداوة بمصيبة دينية أو If a Muslim is afflicted with a calamity in his religion, his
wealth, or his worldly affairs, and there happens to be
ُ َ ِّ
دنيوية أو مايلة ،فال تعريه بمصيبته وال تظهرها بْي animosity between you and him, then you must not
َ َّ
ً
ً
انلاس فرحا بما حل به وتنقيصا هل؛ ألن من شأن rejoice at his calamity, nor speak of it among the people
with joy at what happened to him and as a way of
املؤمن اتلألم بما يتألم منه أخوه ،والفرح بما يفرح به،
undermining him. It is the proper character of a Muslim
ال العكس؛ ألنه ربما يعافيه اهلل مما ابتاله به ،وتبتىل to feel the pain of his Muslim brother and to rejoice at
ً
ضعيفا إال أن معناه his happiness, not the opposite. Perhaps Allah might
بما ابتيل به .واحلديث وإن اكن
relieve him of what He afflicted him with and afflict you
من حتريم الشماتة صحيح ،دلت عليه عموم with it as a just recompense. Though this Hadith is
انلصوص األخرى من القرآن والسنة الصحيحة ،قال classified as Da‘eef/Weak, its meaning is correct, as
indicated by other general texts from the Qur'an and
تعاىل( :-يا أيها اَلين آمنوا ال يسخر قوم من قومauthentic Sunnah. Allah the Almighty says: {O you who
عَس أن يكونوا ً
خريا منهم).
]have believed, let not a people ridicule [another
people; perhaps they may be better than them} [Surat]ul-Hujuraat: 11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ْ َ
األسقع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :واثلة بن
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

َّ َ َ
• الش َماتة  :فرح العدو ببَ ِل َّية تْنل بمن يعاديه.
ْ
• يَبتَ ِليك  :من ابلالء ،وهو ال ِمحنَة تْنل باملرء يلُخبرت بها.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن الفرح بمصيبة املسلم ،وعقوبة من يفعل ذلك يف احلياة ادلنيا.
 .2املؤمن احلق يتألم بما يتألم منه أخوه َ
ويفرح لفرحه.
َّ َ
 .3إظهار الش َماتة باإلخوة عون للشيطان عليهم ،وتقنيط هلم من رمحة اهلل -تعاىل-.
ُ
 .4احلَث ىلع روابط األخوة اإليمانية ونبذ ما َيالفها.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهكنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
سنة النَش 1418 :ه1997 -م
ابلاِب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة:
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األوىل  1428 ،ـه اتليسري بَشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة،
 1408ـه1988 -م تطريز رياض الصاحلْي ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،انلارش :دار العاصمة للنَش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه
رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش  1426 ،ـه اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن
إسماعيل الصنعاِّن ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهضعيف الرتغيب والرتهيب ،تأيلف:
حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :مكتبة املعارف  -الرياض.
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ًل جتعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطان ينفر من

 .1740احلديث:

Do not turn your houses into graves.
Indeed, Satan runs away from the house in
which Surat-ul-Baqarah is recited.

ابليت

**

1740. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
َّ that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ََ
إن
ابر،
ق
اهلل عليه وسلم -قال« :ال جتعلوا بيوتكم م
blessings be upon him, said: "Do not turn your houses
ُْ ُ
َْ
ُ
الشيطان ين ِف ُر من ابليت اَلي تق َرأ فيه سورة ابلقرة»into graves. Indeed, Satan runs away from the house in .
which Surat-ul-Baqarah is recited".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َيرب أبو هريرة –ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
عليه وسلم -نىه عن جعل ابليوت مقابر بأن تكون upon him, forbade making houses like graveyards by
مثلها يف عدم اشتغال من فيها بالصالة والقراءةfailing to pray and recite the Qur’an therein. A house in ،
which the prayer is not offered is labeled a grave
وإنما سىم ابليوت يف حال عدم الصالة فيها مقابر؛
because the latter is a place where the prayer is not
ألن املقربة ال تصح الصالة فيها ،ثم أخرب -صىل اهلل permissible. Then, the Prophet, may Allah's peace and
عليه وسلم -أن الشيطان ينفر من ابليت اَلي يقرأ blessings be upon him, informed that Satan runs away
from the house whose dwellers recite Surat-ulفيه أهله سورة ابلقرة ،يلأسه من إغوائهم وإضالهلم Baqarah, as he feels hopeless to mislead and allure
them, due to the blessing of reciting this surah and their
بربكة قراءتها وامتثاهلم ملا فيها.
compliance with its teachings.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• ال جتعلوا بيوتكم مقابر  :أي ال تكن اكملقابر خايلة من القراءة والعمل ،فتكونوا اكملوىت.
ً
ً
• ينفر  :يصد ويعرض إعراضا بالغا.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل سورة ابلقرة.
 .2الشيطان يفر من ابليت اَلي تقرأ فيه سورة ابلقرة ،وال يقربه.
 .3ال جتوز الصالة يف املقابر.
 .4يستحب اإلكثارمن العبادات وصالة انلافلة يف ابليوت.
املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين ,تأيلف  :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م /2ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي,

حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة:
الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م/3 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه/4 .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/5 .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد
ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت/6 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه/7 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت.

الرقم املوحد)6208( :
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ًل ترغبوا عن آبائكم ،فمن رغب عن أبيه ،فهو

 .1741احلديث:

Do not disown your fathers. Whoever
disowns his father has disbelieved.

كفر

**

1741. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
َ َ
directly from the Prophet, may Allah’s peace and
عليه وسلم -قال« :ال ت ْرغبُوا عن آبائكم ،فمن رغب
blessings be upon him, that he said: “Do not disown
عن أبيه ،فهو كفر».
your fathers. Whoever disowns his father has
disbelieved”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ً
من َرغ َ
ً
خمتارا ،فهو كفر Disowning one's father willingly is forbidden. This
َعلما
ب عن نسب أبيه
ِ
practice is like an act of disbelief, but it is not the type
أصغر ،وليس املراد حقيقة الكفر ،اَلي َيدل of disbelief that takes one to Hell forever; it is minor
disbelief.
صاحبه يف انلار ،بل هو كفر دون كفر ،وهذا
**

تأكيد وتشديد تلحريم هذا الفعل وتقبيحه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1حتريم االنتساب إىل غري اآلباء مع العلم بهم.
 .2حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع األنساب.
 .3وجوب بر الوادلين.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة
الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .نزهة املتقْي رشح رياضالصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش 1407ديلل
الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام
موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
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رَ
َ ر َ ِّ ً
َ ِّ ٌ
ًل تقولوا للمنافق سيد ،فإنه إن يك سيدا فقد
ْ َ ْ ر
أسخطت ْم ربكم -عز وجل-

 .1742احلديث:

Do not call the hypocrite 'master'; even if
he is a master, you will anger your Lord,
the Mighty and Majestic.
**

1742. Hadith:

عن بُريدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل Buraydah, may Allah be pleased with him, reported that
َ ُ the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
َ ِّ ٌ
َُ
ك
ي
إن
فإنه
،
د
ي
س
افق
اهلل عليه وسلم« :-ال تقولوا للمن
blessings be upon him, said: "Do not call the hypocrite
ْ َ
ً
َسيِّدا فقد أسخ ْطتُ ْم ربكم -عز وجل.»-
'master'; even if he is a master, you will anger your
Lord, the Mighty and Majestic".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث أن املنافق إن اكن سيدا كبريا يف قومه Hadith explanation: If you addressed a hypocrite, even
if he is the leader of his people, as 'master', you have
وأطلقتم عليه لقب :سيد ،فقد أسخطتم اهلل؛ ألنه made Allah angry because you are thus venerating the
ً
تعظيما هل ،وهو ممن ال يستحق اتلعظيم ،وإن hypocrite while he does not deserve veneration. If he is
يكون
ً
not a leader among his people, then doing so
لم يكن سيدا يف قومه أو كبريا يف قومه ،فإنه يكون
constitutes lying and hypocrisy. Hence, in both cases,
ً
كذبا ونفاقا ،فيف احلالْي ينىه عن إطالق لفظ السيد it is forbidden to call the hypocrite 'master', and the
ىلع املنافق ،ومثله الاكفر والفاسق واملبتدع ،فهو ال same applies to the disbeliever, the dissolute, and the
innovator (in religion), for all of them do not deserve that
ً
يستحق وصف ِّ
السيادة مطلقا.
title at all. [Mirqaat-ul-Mafaateeh, 7:3009; Sharh Sunan
])Abi Dawud (e-copy
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود النسايئ أمحد.
اتلخريج :بُريدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

ْ َ
ْ َ ْ
• أسخ ْطتُ ْم  :أغضبتُم.
ُ
َ ْ
• إن يَك َسيِّ ًدا  :أي مرتفع القدر ىلع من ِسواه.

فوائد احلديث:

ِّ
لعدوه اخلارج عن طاعته
 .1حتريم وصف املنافق بأوصاف االحرتام واتلقدير ،وأن وصفه بذلك يستديع غضب اهلل عز وجل؛ ألنه تعظيم
املستحق لإلهانة واتلحقري.
 .2يلحق باملنافق :الفاسق والاكفر واملبتدع.

 .3ال يستحق االحرتام واتلقدير إال من تواضع هلل تعاىل بطاعته ،والزتام حدوده.
َ
 .4ينبيغ ىلع املجتمع املسلم أال جيعل للمنافقْي ثغرة يلجؤون منها تلوجيه شؤون املسلمْي ،بل ينبيغ إذالهلم؛ ألنهم خالفوا أمر اهلل ورسوهل.
َ
 .5جواز ت ْسييد غري املنافق ،إن اكن أهال َللك ،اكلعلماء وأهل الفضل.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهكنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
سنة النَش 1418 :ه1997 -م
سنن أِب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .رياض الصاحلْي،
تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح سنن أِب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن
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محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة  1426 :ـه
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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ََ
َ ُّ
َْ ر َ
ًل حيِل ملسلم أن يهج َر أخاه فوق ثالث ،فمن
ََ
َ َ
هجر فوق ثالث فمات ،دخل انلهار

 .1743احلديث:

It is unlawful for a Muslim to abandon his
brother for more than three (days); so
whoever abandons more than three then
dies will enter the Hellfire.
**

1743. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
َ ُّ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َْ ُ َ
ج َر أخاه
حيل ملسلم أن يه
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ِ
upon him, said: "It is unlawful for a Muslim to abandon
فوق ثَ َالث ،فمن َه َجر فوق ثَ َالث فمات ،دخل َّ
انلار»his brother for more than three (days); so whoever .
abandons more than three then dies will enter the
Hellfire".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َ
حي ُّل للمسلم أن يهجر أخاه Meaning of the Hadith: It is not lawful for the Muslim to
معىن احلديث  :أنه ال ِ
abandon his Muslim brother more than three days, if
ِّ
املسلم فوق ثالث ،إذا اكن اهلجر حلَظ انلفس
**

the abandonment is for some personal reason or for
ومعايش ادلنيا ،أما إذا اكن ملقصد رشيع جاز ،بل قد some worldly affair. However, if it is done for a valid
religious purpose, it will be permissible or perhaps
جيب ذلك ،كهجر أهل ابلدع والفجور والفسوق إذا
obligatory, such as abandoning heretic innovators and
لم يتوبوا ،ومن فعل ذلك ،ثم مات وهو ُم ٌّ
ِ
رص ىلع blatant sinners who defiantly disobey Allah if they do
معصيته ولم َيتُب منها قبل أن يموت دخل انلارnot repent. Whoever does this (abandoning a fellow ،
Muslim for more than three days) then dies while
ومعلوم أن من استحق انلار من املسلمْي َلنب insisting on his sin and does not repent before he dies
اقرتفه ولم يتجاوز اهلل عنه ،فإنه إذا دخلها البد وأن will enter Hellfire. It is known that whoever deserves
Hellfire from among the Muslims for a sin that he
َيرج منها ،وال يبَق يف انلار أبد اآلباد إال الكفار
committed and that Allah did not pardon, then if he
اَلين هم أهلها ،واَلين ال سبيل هلم إىل اخلروج منهاenters it, he will eventually come out and will not remain .
therein eternally, except for the disbelievers, who have
no chances of coming out of the Hellfire.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،وأمحد
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• فوق ثالث  :أكَث من ثالثة أيام

فوائد احلديث:
 .1بيان حق من حقوق املسلم ىلع أخيه املسلم.
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ٌّ
 .2أن من هجر أخاه فوق ثالث يلال ،ومات وهو م ِرص ىلع الهجر والق ِطيعة دخل َّ
انلار مع عصاة املوحدين.
ٍ
َ
َ ْ
َ
َ
الهجر والق ِطيعة دون سبب رشيع من كبائر اَلنوب اليت تدخل صاحبها يف نار جهنم.
 .3اإلرصار ىلع
املصادر واملراجع:
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن أِب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد
احلميد ،نَش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل ،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة .املنهاج رشح

244

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـه رشح سنن أِب داود ،تأيلف :عبد
املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8882( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The slave does not attain the rank of the
pious until he abandons that which is
permissible as a precaution against
committing that which is impermissible.

ًل يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع
ما ًل بأس به

**

1744. Hadith:

: احلديث.1744

َ
: قال-ريض اهلل عنه- عن عطية بن عروة السعدي
ُ
َُُْ
ُ
العبد
 "ال يبلغ:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ قال رسول ا
َ
َ ََ
ْ
َ
َ َع ما ال ب
َ
 َحذ ًرا،أس بِ ِه
املتقْي حىت يد
أن يكون من
ٌ
."ِم َّما به بَأس

`Atiyyah ibn `Urwah as-Sa`di, may Allah be pleased
with him, reported: "The Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, said: 'The
slave does not attain the rank of the pious until he
abandons that which is permissible as a precaution
against committing that which is impermissible" '.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

One will not reach the level of the pious until he إن املرء ال يبلغ درجة املتقْي حىت يرتك فضول
abandons excess in lawful things as a precaution
against committing what is unlawful. Likewise, if there  وكذلك إذا اشتبه،احلالل حذرا من الوقوع يف احلرام
are doubts whether something is permissible or  فإنه من تمام، وتعذر اتلميزي بينهما،مباح بمحرم
ً
prohibited and it is difficult to make a distinction, then it
 وهذا،اتلقوى أن يدع احلالل خوفا من احلرام
is from the perfection of piety that one abandons the
permissible for fear of committing the prohibited. This ،احلديث ضعيف اإلسناد ولكن معناه صحيح
Hadith has a weak chain of narration, however, its  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه:للحديث املتفق عليه
meaning is correct, due to the agreed-upon Hadith
where the Messenger of Allah, may Allah's peace and  وبينهما، وإن احلرام بْي، «إن احلالل بْي:وسلم
blessings be upon him, said: "Verily, the lawful is clear  فمن اتَق،مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس
and the unlawful is clear, and between the two of them
 ومن وقع يف، وعرضه،الشبهات استربأ دلينه
are doubtful matters which many people do not know.
Thus, he who avoids doubtful matters has absolved his ، اكلرايع يرىع حول احلىم،الشبهات وقع يف احلرام
religion and honor, and whoever indulges in them has  أال وإن، أال وإن للك ملك حىم،يوشك أن يرتع فيه
indulged in the unlawful. It is like a shepherd who herds
his sheep too close to preserved sanctuary, all but  إذا، أال وإن يف اجلسد مضغة،حىم اهلل حمارمه
grazing therein. Verily, every king has a sanctuary, and,  فسد اجلسد، وإذا فسدت، صلح اجلسد لكه،صلحت
verily, the sanctuary of Allah is what He has made
.» أال ويه القلب،لكه
unlawful. Verily, there lies within the body a piece of
flesh; if it is sound, the whole body is sound, and if it is
corrupted, the whole body is corrupted. Verily, it is the
heart".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه الرتمذي وابن ماجه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عطية بن عروة السعدي:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ويه اتقاء انلار بفعل الطاعة وترك املعايص، أي املوصوفْي باتلقوى: • من املتقْي
 يرتك: • يدع

:فوائد احلديث
. تناول احلالل املحض من صفات املتقْي.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2من اتلقوى وقاية انلفس عن الشبه ،واإلعراض عنها.

املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق
حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر
الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب
العربية .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .اغية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام؛ تأيلف
حممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار
احلديث-القاهرة .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6109( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
There is no orphanhood after reaching
puberty, and there is no silence for the
whole day till the night.

ًل يتم بعد احتالم ،وًل صمات يوم إَل الليل

 .1745احلديث:

**

1745. Hadith:

ً َ
عن يلع بن أِب طالب -ريض اهلل عنه -مرفوَع « :ال ‘Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َُْ ََْ ْ َ َ َ ُ َ َ
».
الليل
إىل
يوم
ات
يتم بعد اح ِتالمٍ  ،وال صم
blessings be upon him, said: "There is no orphanhood
after reaching puberty, and there is no silence for the
whole day till the night".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:
ً

Brief Explanation:

أوال :ال يعترب الشخص ً
يتيما إذا بلغ .ثانيًا :اكنوا يف Firstly, a person is not legally considered an orphan
after reaching puberty. Secondly, in the pre-Islamic
اجلاهلية يدينون هلل عز وجل بالصمت ،فيظل يومه period, people used to commit themselves to silence for
ً
ساكتا وال يتلكم حىت تغيب الشمس ،فنىه املسلمون an entire day and night as an act of worship. A person
would stay silent without speaking all day at all until
عن ذلك؛ ألن هذا يؤدي إىل ترك التسبيح واتلهليل
sunset. The Muslims were prohibited from this because
واتلحميد واألمر باملعروف وانليه عن املنكر وقراءة this necessitates leaving many forms of worship of
القرآن وغري ذلك ،وأيضا هو من فعل اجلاهلية فذللك Allah, like not glorifying Allah by making Tasbeeh
(saying "Subhaan Allah"), or declaring Allah’s Oneness
نيه عنه.
by making Tahleel (saying "laa ilaha illa Allah"), or
praising Him by making Tahmeed (saying
Alhamdulillah), or by enjoining good and forbidding evil,
reading the Qur’an, and so forth. This is from the
practices of the period of pre-Islamic ignorance, and
this is another reason why Islam prohibited this
practice.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :يلع بن أِب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• يتم  :االنفراد ،وايلتيم من مات أبوه وهو صغري دون ابللوغ.
• احتالم  :بلوغ.
• صمات  :سكوت يوم إىل الليل.

فوائد احلديث:
 .1وجوب خمالفة أعمال اجلاهلية وأحواهلا.
 .2ارتفاع اسم ايلتيم عن ابلالغ ،ويقتيض ذلك ارتفاع أحاكمه.
 .3ليس من شعائر ادلين اتلعبد بالصمت واإلمساك عن الالكم فإنه حرام.
املصادر واملراجع:
سنن أِب داود ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِّن  ،دار الفكر  ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاِّن  ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية  . 1985 – 1405 -كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص
العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن
عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)6374( :

249

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
None of you should wish for death. Either
he is a doer of good, so he may do more
good; or he is an evildoer, so he may give up
evil deeds

 إما حمسنا فلعله،ًل يتمن أحدكم املوت
ً
َْ َْ ه
ر
وإما م ِسيئا فلعله يستعتِ رب،يزداد
**

1746. Hadith:

: احلديث.1746

َ
صىل- هلل
ِ  أن رسول ا:-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
َ
َ
َ َ َّ َ َ َ
 إما،أح ُدكم املوت
 "ال يتمن: قال-اهلل عليه وسلم
ً ُ
ُ َ ْ َ َّ
ُ  وإما ُمسيئا ً فلعلَّه ي َ ْستَ ْعت،اد
."ب
حم ِسنا فلعله يزد
ِ
ِ
 ويف رواية ملسلم عن أِب هريرة.وهذا لفظ ابلخاري

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "None of you should wish
for death. Either he is a doer of good, so he may do
more good; or he is an evildoer, so he may give up evil
deeds." [This is the wording of Al-Bukhari] In a narration
of Muslim, Abu Hurayrah, may Allah be pleased with صىل اهلل عليه-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنهُ َْ
َ
ُ أح ُد
َ  "ال َيتَ َم َّن: قال-وسلم
him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's ع به من
 وال يد،كم املوت
peace and blessings be upon him, said: "None of you ُ َ
َ
ُُ
َ
َ َ َ
ِ
should wish for death, nor ask for it before it comes to  وإنه ال يزيد،قبل أن يأتيه؛ إنه إذا ًمات انقطع عمله
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
him; for when any of you dies, his deeds stop, and the
".املؤمن عمره إال خريا
believer's life span only adds good to him."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In his statement, may Allah's peace and blessings be
upon him, "None of you should wish for death", the
prohibition here indicates unlawfulness, because in
wishing for death there is a kind of displeasure with the
decree of Allah, and the believer must be patient when
a calamity befalls him. When he is patient during
hardships, he will achieve two important things: 1)
Expiation of sins- because no worry, grief or annoyance
befalls a person except that Allah expiates his sins for
it - even the prick of a thorn expiates his sins; 2) If he
succeeds in anticipating reward from Allah, and is
patient for the sake of Allah, then he will be rewarded.
Regarding his wish for death, this is an indication of lack
of patience and content with what Allah, Exalted and
Mighty, has decreed. The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, explained
that if he is of the doers of good, he will increase in good
deeds while still alive, since the believer may still
increase in good deeds as long as he is living, even if
he is afflicted with a calamity. On the other hand, if he
is an evildoer who committed sins, he may give up his
evil ways, i.e. seek the pleasure and pardon of Allah,
so then he will die after having repented of his sins. So
do not wish for death, because the matter in its entirety
is decreed. So one should be patient and anticipate
reward from Allah, because nothing lasts forever. In
the Hadith, there is also an indication that the meaning
behind the prohibition of wishing for death is that death
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 "ال يتمن أحدكم:وقوهل عليه الصالة والسالم
 وانليه هنا للتحريم؛ ألن تمين املوت فيه،"املوت

 واملؤمن جيب عليه،يشء من عدم الرضا بقضاء اهلل
 فإذا صرب ىلع الرضاء نال،الصرب إذا أصابته الرضاء

 تكفري اخلطايا فإن اإلنسان ال: األول:شيئْي مهمْي
يصيبه هم وال غم وال أذى وال يشء إال كفر اهلل
.به عنه حىت الشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه

 إذا وفق الحتساب األجر من اهلل وصرب يبتيغ:اثلاِّن

 أما كونه يتمىن املوت فهذا،بذلك وجه اهلل فإنه يثاب
يدل ىلع أنه غري صابر ىلع ما قىض اهلل عز وجل وال

 وبْي الرسول عليه الصالة والسالم أنه إما،راض به
ً
أن يكون من املحسنْي فزيداد يف بقاء حياته عمال
ً
 فاملؤمن إذا بِق ولو ىلع أذى ولو ىلع ْضر فإنه،صاحلا
ً
ً
 وإما مسيئا قد عمل سيئا فلعله.ربما تزداد حسناته
،يستعتب أي يطلب من اهلل العتىب أي الرضا والعذر

فيموت وقد تاب من سيئاته فال تتمن املوت؛ ألن
 فإن دوام احلال، فيصرب وحيتسب،األمر لكه مقيض

 وفيه إشارة إىل أن املعىن يف انليه عن.من املحال

 فإن،تمين املوت وادلَعء به هو انقطاع العمل باملوت
 والعمل حيصل زيادة،احلياة يتسبب منها العمل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اثلواب ولو لم يكن إال استمرار اتلوحيد فهو أفضل is the end of deeds. Life is the time of performing deeds,
and deeds achieve an increase in reward, and even if
األعمال ،وال يرد ىلع هذا أنه جيوز أن يقع االرتداد there was nothing except continuous monotheism, then
والعياذ باهلل تعاىل عن اإليمان؛ ألن ذلك نادرindeed it is the most virtuous of deeds. This is not ،
refuted by claiming that apostasy is possible after
واإليمان بعد أن ختالط بشاشته القلوب ال يسخطه
ً having faith, because that is rare, and after the heart
أحد ،وىلع تقدير وقوع ذلك وقد وقع لكن نادراmixes with the purity of true faith, no one can reject it – ،
فمن سبق هل يف علم اهلل خاتمة السوء ،فال بد من taking into consideration that this may happen, but it is
rare. Whoever is predestined to have a bad end, it must
وقوعها طال عمره أو قرص ،فتعجيله بطلب املوت ال happen, whether his lifespan is long or short. So it does
خري هل فيه .ويف احلديث إشارة إىل تغبيط املحسن a person no good in hastening it by wishing for death.
In the Hadith there is also a sign of glad tidings for the
بإحسانه ،وحتذير امليسء من إساءته ،فكأنه يقول من
doer of good because of His benevolence; and a
ً
اكن حمسنا فليرتك تمين املوت وليستمر ىلع إحسانهwarning to the evildoer for his evil deeds. It is as if it is ،
واالزدياد منه ،ومن اكن مسيئا ً فليرتك تمين املوت saying, 'Whoever is a doer of good should avoid
wishing for death in order to continue to do good and
ويلقلع عن اإلساءة َلال يموت ىلع إساءته ،فيكون increase in it; and whoever is an evildoer should avoid
wishing for death in order to desist from his evil deeds
ىلع خطر.
'and not die upon it, putting himself in danger.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :أخرجه ابلخاري يف صحيحه ( 84/9رقم ،)7235ومسلم يف صحيحه ( 2065/4رقم ،)2682كذا قال :متفق عليه ،وتبع احلميدي يف
مجعه ،وإال فإن صاحيب الصحيح أخرجاه من طريقْي خمتلفْي ،انظر :اجلمع بْي الصحيح ( 208/3رقم ،)2456كنوز رياض الصاحلْي(8/404).
اتلخريج :أبو هريرة –ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• ال يتمن  :انليه عن تمين املوت.
ً
ً
• حمسنا  :مطيعا هلل.

• يستعتب  :يرجع إىل اهلل تعاىل باتلوبة ورد املظالم ،وطلب عتىب اهلل أي :رضاه.

فوائد احلديث:
 .1بعد املوت ينقطع العمل ،ويبدأ اإلنسان جين ثمار عمله وحتصيله يف ادلنيا.
 .2ينبيغ ىلع املرء أن يستغل مجيع حياته يف طاعة اهلل واالزدياد منها ،ومراجعة نفسه واتلوبة مما بدر منه من املعايص واآلثام.
 .3انليه عن تمين املوت لرض أصابه من مرض أو فقر أو حنو ذلك.
املصادر واملراجع:
بهجة رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .اجلمع بْي الصحيحْي؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار ابن حزم .رياض
الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض
الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد
عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار
املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح
رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5652( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ًل يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من

Anyone has an atom's weight of arrogance
in his heart will not enter Paradise.

كب

**

1747. Hadith:

: احلديث.1747

ِّ
- انليب
 عن-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود
َ َ
َ
ُ
َ
 "ال يدخل اجلنة من اكن: قال،-صىل اهلل عليه وسلم
َ
َّ
 إن الرجل:يف قلبه ِمثقال ذر ٍة من ِكرب!» فقال رجل
َّ
َ
 «إن: ونعله حسنة؟ قال،حيب أن يكون ثوبه حسنا
َ
ٌ
ْ َ
 َب َط ُر احلق وغم ُط:كرب
ِ  ال،اهلل مجيل حيب اجلمال

Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Anyone has an atom's
weight of arrogance in his heart will not enter Paradise."
A man said:" What if one likes his clothes and shoes to
look good?" He said: "Verily, Allah is beautiful and He
loves beauty. Arrogance is to reject the truth and look
down on people".

.»انلاس

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Anyone has an atom's weight of
arrogance in his heart will not enter Paradise." This
Hadith conveys a stern warning, which requires a
detailed explanation based on Sharee`ah evidence. If
one's arrogance involves rejection of the truth and
hatred towards it, this one is a disbeliever who will abide
eternally in Hellfire and will never enter Paradise. Allah
the Exalted said: {That is because they disliked what
Allah revealed, so He rendered worthless their deeds.}
[Surat-u-Muhammad: 9] If one's arrogance is about
behaving haughtily and proudly towards people but
does not prevent him from worshiping Allah, he will be
subject to the warning mentioned in the Hadith and thus
will not enter Paradise with the first batch admitting it
without being punished beforehand. When the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said this
Hadith, a man said: "O Messenger of Allah, what if one
likes his clothes and shoes to look good, would this be
an act of arrogance?" So the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: "Allah is
beautiful and He loves beauty", meaning that He is
Beautiful in His essence, actions, and attributes.
Everything comes from Allah the Almighty is beautiful
and not ugly in the least. "He loves beauty", means that
He loves man to look beautiful in his clothes, shoes,
body, and all his affairs. That is because beautification
attracts people to the person and makes them love him;
unlike ugliness in one's hair or clothes.

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن ابن مسعود
 "ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه: قال-عليه وسلم

 وهذا احلديث من أحاديث،"مثقال ذرة من كرب

،الوعيد وحتتاج إىل تفصيل حسب األدلة الَشعية
ً
 إما أن يكون كربا عن احلق،فاَلي يف قلبه كرب
، فهذا اكفر خمدل يف انلار وال يدخل اجلنة،وكراهة هل

، "ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهلل:لقول اهلل تعاىل
ً
 وأما إذا اكن كربا ىلع، 9 :فأحبط أعماهلم" حممد
ً
 لكنه لم يستكرب عن عبادة،اخللق وتعاظما ىلع اخللق
اهلل فهذا جاء فيه هذا الوعيد فال يدخل اجلنة مع

 وملا حدث انليب صىل اهلل عليه وسلم بهذا،أول زمرة

 الرجل حيب أن:احلديث قال رجل يا رسول اهلل
ً
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة يعين فهل هذا من
 "إن اهلل:الكرب ؟ فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم

مجيل حيب اجلمال" مجيل يف ذاته مجيل يف أفعاهل مجيل
يف صفاته لك ما يصدر عن اهلل عز وجل فإنه مجيل

 "حيب اجلمال" أي حيب اتلجمل:وليس بقبيح وقوهل
بمعىن أنه حيب أن يتجمل اإلنسان يف ثيابه ويف نعله

ويف بدنه ويف مجيع شؤونه؛ ألن اتلجمل جيذب

القلوب إىل اإلنسان وحيببه إىل انلاس خبالف التشوه
ً
اَلي يكون فيه اإلنسان قبيحا يف شعره أو يف ثوبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.أو يف بلاسه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• مثقال  :وزن.
• ذرة  :اجلزء املتنايه يف الصغر.

• بطر احلق  :رد احلق
• غمط انلاس  :احتقارهم وازدراؤهم

فوائد احلديث:
 .1الكرب من اَلنوب العظيمة اليت تستحق عذاب اهلل يف ادلنيا واآلخرة.
 .2اجلمال إذا لم يكن ىلع وجه الفخر واخليالء واملباهاة ال يدخل يف الكرب.
املصادر واملراجع:
بهجة رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د .سعيد القحطاِّن .انلارش :مطبعة سفري  -الرياض
رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد
فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار
املعرفة-بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6209( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ًل يزال الرجل يذهب بنفسه حىت يكتب يف

A man will continue to exalt himself (act
arrogantly) until he is recorded among the
tyrants.

اجلبارين

**

1748. Hadith:

: احلديث.1748

Salamah ibn Al-Akwa`, may Allah be pleased with him,  قال: قال-ريض اهلل عنه- عن سلمة بن األكوع
reported that the Messenger of Allah, may Allah's
 "ال يزال الرجل:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
peace and blessings be upon him, said: "A man will
َ َْ ُ
continue to exalt himself (act arrogantly) until he is  فيصيبه ما،يذهب بنفسه حىت يكتب يف اجلبارين
recorded amongst the tyrants, and will be, therefore,
."أصابهم
afflicted with what afflicted them".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon  حذر اإلنسان من-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
him, warned man against being self-conceited,
continuing to exalt himself and act arrogantly until he is  فال يزال يف نفسه يرتفع ويتعاظم،أن يعجب بنفسه
recorded among the tyrants, and therefore will be ، فيصيبه ما أصابهم،حىت يكتب من اجلبارين
afflicted with what afflicted them. If there were no
 لو لم يكن من عقوبتهم-والعياذ باهلل- واجلباورن
punishment for them except these words of Allah,
Blessed and Exalted: "Thus does Allah seals up the  "كذلك يطبع اهلل ىلع لك:إال قول اهلل تبارك وتعاىل
heart of every arrogant, tyrant" [Surat Ghafir: 35], that -  فاجلبار،ً ؛ لاكن عظيما35 :قلب متكرب جبار" اغفر
would have been enough for them! Hence, the heart of
the tyrant is sealed upon, so that no good reaches it ، يطبع ىلع قلبه حىت ال يصل إيله اخلري-والعياذ باهلل
and he does not desist from evil. Although this Hadith  ولكن، وهذا احلديث ضعيف،وال ينتيه عن الَش
is weak, yet its meaning is affirmed in many Prophetic
املعىن اَلي دل عليه وهو حتريم الكرب واتلعايل
traditoins; which is prohibition of arrogance and
haughtiness and warning against it; as the Prophet, -  كقوهل،والوعيد ىلع ذلك موجود يف نصوص كثرية
may Allah's peace and blessings be upon him said:  «ال يدخل اجلنة من اكن يف:-صىل اهلل عليه وسلم
"Whoever has the weight of a mustard arrogance in his
heart, will not enter Paradise" [Muslim]. In another صىل-  وقوهل، رواه مسلم،»قلبه مثقال ذرة من كرب
narration, the Prophet, may Allah's peace and ، «بينما رجل جير إزاره من اخليالء:-اهلل عليه وسلم
blessings be upon him, said: "While a man was
dragging his Izaar (lower garment) out of pride, the » فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة،خسف به
earth swallowed him up, and he will continue sinking
.متفق عليه
into it until the Day of Resurrection." [Agreed upon]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه الرتمذي:راوي احلديث
- سلمة بن األكوع –ريض اهلل عنه:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. يرتفع ويتكرب: أي: »• «يذهب بنفسه

:فوائد احلديث
. ويناهل من العذاب ما ناهلم، من تشبه بقوم كتب معهم.1
ً
. وأن يرى اإلنسان نفسه عظيما، حتريم اتلكرب واتلجرب واتلعايل والعجب.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية  1395،ـه-
 1975م .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن ،دار املعارف -الرياض ،الطبعة األوىل1412 ,ه .رشح
رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6210( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َّ ً
ِّ
لصديق أن يكون لعانا
ًل ينبيغ ِ

 .1749احلديث:

It does not befit the truthful one to
frequently curse others.
**

1749. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ِّ
لصديق أن يكون
اهلل عليه وسلم -قال« :ال ينبيغ ِ
blessings be upon him, said: "It does not befit the
َّ ً
لعانا».
Siddeeq (truthful person) to frequently curse others".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

إن اإلكثار من اللعن ينايف كمال درجة الصديقيةFrequent cursing contradicts the perfection of ،
Siddeeqiyyah (truthfulness), which is a rank next to the
ويه مرتبة تيل انلبوة ،فيه من أىلع املراتب اليت rank of Nubuwwah (prophethood). It is one of the
يمكن أن يصل إيلها املؤمن عند اهلل -تعاىل ،-ومن highest ranks that the believer may attain with Allah the
Exalted. Among the means to attain the rank of
وسائل حتقيقها اجتناب اللعن.
truthfulness is to avoid cursing.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• َّ
لعانا  :كثري اللعن ،وهو ادلَعء باإلبعاد عن رمحة اهلل -تعاىل.-
ً
ً
• لص ِّديق  :مبالغ يف الصدق ،والصديقية درجة تيل انلبوة ،ويه كمال االيمان بما جاء به الرسول ً
وقياما.
علما وتصديقا
ِ

فوائد احلديث:
 .1كَثة اللعن تتناىف مع كمال اإليمان
املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .كنوز
رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،ملحمد يلع بن حممد بن
عالن بن إبراهيم ابلكري الصديِق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة - .مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ملحمد
لن أِب بكر الزريع ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية ،بريوت - .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه.

الرقم املوحد)6984( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
When I say: Subhaan Allah, wal-hamdu
lillah, wa la ilaaha illAllah, wal-llaahu
akbar (glory be to Allah, praise be to Allah,
there is none worthy of worship except
Allah, and Allah is the Most Great).

ألن أقول سبحان اهلل واحلمد هلل وًل هلإ إًل اهلل
واهلل أكب

 .1750احلديث:

**

1750. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
ََ ْ َُ َ
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
اهلل،
سبحان
:
ول
صىل اهلل عليه وسلم« :-ألن أق
blessings be upon him, said: "When I say: 'Subhaan
َ َ ُّ ََّ
إيل مماَّ
واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب ،أحب
Allah, wal-hamdu lillah, wa la ilaaha illAllah, wal-llaahu
ِ
ْ
َ ْ
ُ
akbar (glory be to Allah, praise be to Allah, there is none
الشمس».
َطل َعت عليه
worthy of worship except Allah, and Allah is the Most
Great);' this is more beloved to me than all that the sun
rises upon".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

احلديث فيه احلث ىلع ذكر اهلل -تعاىل -بتْنيهه This Hadith encourages persistent remembrance of
Allah, the Almighty, (Dhikr) by declaring Him to be
ومحده وتعظيمه وتوحيده وتكبريه ,وهذه األذاكر خري above any imperfections, praising Him, glorifying Him
من ادلنيا وما فيها؛ ألنها من أعمال اآلخرة ,ويه and affirming His Oneness and Greatness. These
expressions of remembrance are better than the world
ابلاقيات الصاحلات ,وثوابها اليزول ,وأجرها ال
and whatever is in it. That is because they are related
ينقطع ,بينما ادلنيا صائرة إىل زوال وآيلة إىل فناء.
to the Hereafter and are among the enduring righteous
deeds, whose reward never undergoes cessation or
interruption, while the world will eventually perish and
come to an end.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• سبحان اهلل  :تنـزيه اهلل عما ال يليق.
• احلمد هلل  :ثناء عليه بصفات الكمال ،ونعوت اجلالل.
• ال هلإ إال اهلل  :ال معبود حبق إال اهلل.
• اهلل أكرب  :اتلكبري اتلعظيم.

• مما طلعت عليه الشمس  :كناية عن ادلنيا لكها.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ذكر اهلل بتْنيهه ومحده وتعظيمه وتوحيده وتكبريه.
 .2سبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكرب هن ابلاقيات الصاحلات.
 .3متاع ادلنيا قليل وشهواتها زائلة.
 .4نعيم اآلخرة ال يزول وال حيول.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م -2رياض الصاحلْي من الكم

سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد
بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه-4 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت-5 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.
6ـ ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة
والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م -7 .تطريز رياض الصاحلْي ,فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك
احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,انلارش :دار العاصمة للنَش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)6211( :
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تلؤدن احلقوق إَل أهلها يوم القيامة ،حىت يقاد

All rights will be restored on the Day of
Judgment, until even the hornless sheep
will settle its score with the horned one.

للشاة اجللحاء من الشاة القرناء

 .1751احلديث:

**

1751. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَعًُ َ « :
تل َؤ ُّد َّن Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
ُ َ
للشاة
قاد
احلقوق إىل أهلها يوم القيامة ،حىت ي
upon him, said: "All rights will be restored on the Day of
َ َ
اجلَلْ َ
حا ِء من الشاة الق ْرنا ِء».
Judgment, until even the hornless sheep will settle its
score with the horned one".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

املظلوم يقتص من ظامله يوم القيامة حىت الشاة اليت The oppressed one will retaliate against his oppressor
on the Day of Judgment; even the hornless sheep will
ليسً هلا قرن تقتص من اليت هلا قرن وال يظلم ربك settle its score with the one that has horns, {and your
]Lord is not unjust to anyone} [Surat-ul-Kahf: 49
أحدا.
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

ُْ
• يقاد  :يقتَص.

• اجللحاء  :اليت ال قرن هلا.
• القرناء  :اليت هلا قرن.
• أهلها  :أي :أصحابها.

فوائد احلديث:
 .1عدل اهلل تعاىل وأنه يقاص عباده يوم القيامة ،واتلقاص يكون بأخذ حسنات الظالم وطرح سيئات املظلوم.
 .2حيَش اهلل تعاىل احليوانات يلقتص منها إقامة للعدل.
 .3احلث ىلع املبادرة ألداء احلقوق إىل أصحابها.
املصادر واملراجع:
-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض

الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش،
1407ه -- .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)5824( :
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َ رَ
َ ْ
َ َْر
لقد َرأيت ِين سابع سبعة من بين مق ِّر ٍن ما نلا
ٌ ََ َ َ ْ َ َ َََ َ
َ
خادم إًل واحِدة لطمها أصغ ررنا فأم َرنا رسول اهلل
رْ َ َ
-صىل اهلل عليه وسلم -أن نعتِقها

 .1752احلديث:

I was one of seven sons of Muqarrin, and
we had only one female servant. The
youngest of us slapped her in the face, so
the Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, commanded us
to set her free.
**

1752. Hadith:

َ
عن أِب يلع سويد بن ُمق ِّرن -ريض اهلل عنه -قال :لقد
َْ
َ
َرأيتُ ِين سابع سبعة من بين ُمق ِّرن ما نلا خادم إال
واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول اهلل -صىل اهلل

Abu ‘Ali Suwayd ibn Muqarrin, may Allah be pleased
with him, reported: "I was one of seven sons of
Muqarrin, and we had only one female servant. The
youngest of us slapped her in the face, so the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, commanded us to set her free." Another
narration reads: "I was one of seven siblings"...

عليه وسلم -أن نعتقها ويف رواية« :سابع إخوة يل».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ً
واحدا من َسبْعة Suwayd ibn Muqarrin reports that he was one of seven
َيرب سويد بن مقرن فيقول كنت
siblings of the sons of Muqarrin, all of whom were
َ ُ َ ِّ
إخوة من بين مقر ٍن لكهم صحابة مهاجرون ،لم Companions from the Muhajiroon (emigrants), and no
ٌ
يشاركهم أحد يف ذلك :وهو اجتماع سبعة من اإلخوة one resembled them in this number. There was no one
to serve all seven but a single slave girl. The youngest
يف اهلجرة ،وليس نلَا من يقوم ىلع ِخدمتنا حنن
of them slapped her on the cheek, so the Messenger of
َ ْ
َ
السبعة إال مملوكة واحدة ،.فرضبها أصغرنا ىلع Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
َ
خ ِّدها .فأمرنا -صىل اهلل عليه وسلم -أن حنررها من ordered them to set her free from slavery so that her
manumission would be an expiation for having slapped
َّ
َ
ْضبها.
العبودية؛ يلكون اعتاقها كفارة عن ِ
her.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
َُ
ِّ
اتلخريج :أبو يلع ُسويد بن مقر ٍن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

َ
َّ
• ل َط َم َها ْ :ضب خدها.
• رأيتين  :علمتين.

• فيعتقها  :العتق حترير الرقاب يعين أن يكون هناك إنسان مملوك فيخلصه سيده وجيعله ًّ
حرا.

فوائد احلديث:
 .1غلظ تعذيب اململوك واالعتداء عليه.
 .2وجوب الرفق باململوك واإلحسان إيله.
َ َّ
 .3يُندب إعتاق اململوك كفارة عن َْضبه أو تعذيبه.
السيئة احلسنة َت ْم ُ
 .4مَشوعية املبادرة باحلَسنة بعد السيئة ،ويف احلديث" :وأَتْبع َ
حها".
ِِ
 .5جواز االشرتاك يف اململوك للخدمة ،ولو كَث عدد املشرتكْي لكن ال يكلف فوق ما يطيق.
ً
عموما.
 .6حرص اإلسالم ىلع حقوق العامل وحقوق اإلنسان
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
نزهة املتقْي ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهكنوز رياض الصاحلْي،
تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء
اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
رشح رياض الصاحلْي-العثيمْي -انلارش :دار الوطن للنَش ،الرياض-الطبعة  1426 :ـهديلل الفاحلْي -البن عالن الصديِق -دار الكتاب العريب -
بريوت.

الرقم املوحد)8894( :
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لقاب قوس يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس

 .1753احلديث:

A place in Paradise as small as a bow is
better than all that upon which the sun
rises and sets.

أو تغرب

**

1753. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
اهلل عليه وسلم -قال « :لَ َق ُ
اب َق ْو ٍس يف اجلنة ٌ
مما
خري
blessings be upon him, said: "A place in Paradise as
َ ُ
َْ
تطلع عليه الشمس أو تغ ُرب».
small as a bow is better than all that upon which the sun
rises and sets".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث بيان عظم ثواب املؤمن يف اجلنة ،وحقارة This Hadith shows the great reward of the believers in
Paradise as well as the worthlessness of this worldly
ادلنيا ،حيث إن هذا القدر من اجلنة وهو قاب القوس life. It asserts that a space as small as a bow in
خري مما يف ادلنيا من انلعيم أمجع ،نلفاسته ودلوامه Paradise is better than all bliss in this life, because the
former is endlessly precious and everlasting. We
وبقائه ،جعلنا اهلل من أهلها.
implore Allah, the Almighty, to make us among the
!dwellers of Paradise
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• لقاب قوس  :قدر ما بْي املقبض والسية من القوس ،وللك قوس قابان ،والسية :طرفها املنحين.

فوائد احلديث:
 .1تعظيم نعمة اجلنة ،وحتقري لدلنيا وما فيها؛ فنعيم اجلنة دائم ال ينقطع ومتاع ادلنيا قليل حقري زائل.
 .2أن هذا القدر اليسري من اجلنة -املذكور يف احلديث -خري مما يف ادلنيا أمجع ،نلفاسته ودلوامه وبقائه.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق

انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه - .تطريز رياض الصاحلْي ,فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز
بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنَش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي –سليم اهلاليل
دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل - . 1418نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ,مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الَشبِج،
حممد أمْي لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النَش ,1987 – 1407 :رقم الطبعة- )14 :ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد ابلكري,
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)8352( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف،

During the battle of Mu'tah, nine swords
were broken in my hand, and all that
remained with me was a Yemeni sword.

فما بيق يف يدي إًل صفيحة يمانية

 .1754احلديث:

**

1754. Hadith:

عن أِب سليمان خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه -قالAbu Sulayman Khalid ibn Al-Waleed, may Allah be :
ُ ََْ
pleased with him, said: "During the battle of Mu'tah,
بِق
فما
أسياف،
تسعة
ة
لقد انقطعت يف يدي يوم مؤت
nine swords were broken in my hand, and all that
َ َ ٌ
يحة يمانية.
يف يدي إال ص ِف
remained with me was a Yemeni sword".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه -سيف اهلل ،وفارس Khalid ibn Al-Waleed, may Allah be pleased with him,
who was nicknamed "the sword of Allah", was a great
اإلسالم ،ويلث املشاهد ،وقائد املجاهدين ،اكن من Muslim warrior who boldly attended the battles and led
أرشاف قريش يف اجلاهلية ،أسلم قبل فتح مكة ،واكن the Muslim armies. He descends from one of the noble
tribes of Quraysh in the pre-Islamic times. He accepted
يف غزوة أحد يف جيش قريش املَشكْي ثم أسلم ،ويف
Islam before the conquest of Makkah. Khalid ibn Alهذا ديلل ىلع كمال قدرة اهلل -عز وجل-؛ وأنه بيده Waleed participated in the Battle of Uhud siding with
َ
أز َّمة األمور ،وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاءthe polytheists of Makkah, then he accepted Islam. ،
ِ
This, in fact, shows how perfect the Power of Allah,
وهو َيرب عن تكَّس األسياف التسعة يف يده يف Glorified and Exalted be He, is and that all matters are
مؤتة ،يف السنة اثلامنة من اهلجرة ،وهذا من شجاعته in the Hand of Allah who guides whom He wills and
sends astray whom He wills. Khalid, may Allah be
ريض اهلل عنه ،-ولم يصمد معه إال سيف عريضpleased with him, tells about the swords broken in his
من سيوف ايلمن.
hand during the battle of Mu'tah, which reflects his
courage and bravery.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو سليمان خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• مؤتة  :موضع بقرب الشام اكنت فيها غزوة مؤتة.
• صفيحة  :سيف يماِّن.

فوائد احلديث:
 .1فضل وشجاعة خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه -وقوة بأسه ،وثباته يف احلروب.
 .2كَثة القتىل من الروم يف معركة مؤتة وإال ملا انقطع يف خادل تسعة أسياف.
 .3فضل اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة
الطبعة  :األوىل 1422ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف حميي ادلينانلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .رشح رياض الصاحلْي ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد
العثيمْي .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الرسالة ،ط:الرابعة عَش 1407ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص
العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.

الرقم املوحد)8407( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
You have been endowed with one of the
melodious voices of the family of Dawood
(David).

لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود

 .1755احلديث:

**

1755. Hadith:

عن أِب موىس األشعري -ريض اهلل عنه :-أن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :لقد أُ َ
وتيت
ً
َّ
ِم ْز َمارا من مزامري آل داود» .ويف رواية ملسلم :أن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :لو َرأيتَ ِين

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 to me: ‘You have been
endowed with one of the melodious voices of the family
of Dawood (David).’” In another narration by Muslim: “If
only you could see me while I was listening to your
!”recitation last night

وأنا أستمع لقراءتك ابلارحة».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
اَّلل عنه -أن رسول Abu Moosa al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him,
عن أِب موىس األشعري -ريض
reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
َّ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل ملا سمع قراءته peace and blessings be upon him, after having listened
اجلميلة املرتلة( :لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل to his beautiful, measured recitation of the Qur’an, said
ً to him: “You have been endowed with one of the
داود) ،وقوهل" :لقد أوتيت" ،أي :أعطيت" : ،مزمارا
”melodious voices of the family of Dawood (David).
من مزامري آل داود" ،أي داود نفسه ،وداود عنده ”“One of the melodious voices of the family of Dawood
صوت حسن مجيل رفيع ،حىت قال اهلل تعاىل" :يا means the voice of Dawood himself. Prophet Dawood,
peace be upon him, had such a beautiful and melodious
َّ
َّ
جبال أويب معه والطري ،وأنلا هل احلديد" سبأ ،10 :وآل voice that Allah, the Almighty, says about him: {...“O
ً
فالن قد يطلق ىلع الشخص نفسه؛ ألن أحدا منهم mountains, repeat [Our] praises with him, and the birds
[as well].” And We made iron pliable for him.} [Surah
لم يُ َ
عط من حسن الصوت ما أعطيه داود.
Sabaa: 10] The phrase “the family of so-and-so” may
sometimes be used to refer to the person himself.
Indeed, none of them was given a voice as melodious
as that of Prophet Dawood, peace be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو موىس األشعري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

ً
• مزمارا  :املراد :الصوت احلسن ،وأصله اآللة ،وأطلق اسمه ىلع الصوت للمشابهة.
• آل داود  :املراد :داود انليب عليه السالم من أنبياء بين إرسائيل
• ابلارحة  :أقرب يللة مضت.

فوائد احلديث:
4- .1ماكنة أِب موىس األشعري ريض اهلل عنه وحسن صوته ومدح انليب صىل اهلل عليه وسلم هل
5- .2فضل نيب اهلل داود عليه السالم
ً
1- .3استحباب حتسْي الصوت بالقرآن؛ ألن ذلك يزيد القرآن حالوة ونفوذا إىل قلوب السامعْي.
2- .4استحباب االستماع إىل القرآن واإلنصات هل.
3- .5اجلهر بالعبادة قد يكون يف بعض املواضع أفضل من اإلرسار.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
1/بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي/2 .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه/3 .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب
العريب-بريوت/4 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،
1428ه/5 .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/6 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي،
دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه/7 .صحيح ابلخاري –عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه/8 .صحيح
مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه/9 .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد
العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه/10 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6212( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The faithful and diligent slave will receive a
double reward.

للعبد اململوك املصلح أجران

 .1756احلديث:

**

1756. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, narrated
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The faithful and diligent
slave will receive a double reward." Abu Hurayrah
added: "By the One in Whose Hand the soul of Abu
Hurayrah is, if it was not for jihad in the Cause of Allah,
and Hajj, and kindness to my mother, I would prefer to
die as a slave".

صىل اهلل عليه وسلم« :-للعبد اململوك املصلح

أجران» ،واَلي نفس أِب هريرة بيده لوال اجلهاد يف

سبيل اهلل واحلج ،وبر أيم ،ألحببت أن أموت وأنا
مملوك.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

قال أبو هريرة -ريض اهلل عنه :-قال رسول اهلل -صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
اهلل عليه وسلم :-للعبد اململوك انلاصح لسيده blessings be upon him, said that the slave who faithfully
والقائم حبق ربه أجران؛ لقيامه حبق اهلل -تعاىل -من serves his master and fulfills the rights of his Lord will
have a double reward. He receives a reward for fulfilling
العبادات وقيامه حبق سيده من اخلدمة .ثم أخرب أبو
Allah's right upon him in terms of worship and another
هريرة -ريض اهلل عنه -أنه لوال أن اململوك ال جهاد reward for fulfilling his master's right upon him in terms
عليه ،ولوال قيامه برب أمه بانلفقة واخلدمة ،ألحب أن of service. Abu Hurayrah then added that were it not for
the fact that jihad is not obligatory on the slave (and
يموت وهو مملوك ملا فيه من أجر.
there is great reward for performing jihad) and the fact
that he used to provide for his mother and take care of
her, he would have preferred to die as a slave to receive
the double reward.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• املصلح  :من الصالح ،وهو إحسان العبادة وانلصح للسيد.
َّ َّ
• لوال اجلهاد  :لوال فضل القيام بأعمال اجلهاد وأن الرق يمنع منها.
ً
• وأنا مملوك  :أي :ألنال األجر مضاعفا.

فوائد احلديث:

 .1فضل اململوك اَلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله.

 .2صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد.

 .3فضل اجلهاد واحلج واحلث ىلع بر الوادلين وخاصة األم.

 .4العبد اململوك ال جهاد عليه وال حج يف حال العبودية.
 .5فضل أِب هريرة -ريض اهلل عنه-.

 .6مواساة الضعفاء من العبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم تبارك وتعاىل.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري،نَش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة
الرابعة عَش1407 ,ه  .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد
العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلْي البن
عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6388( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ َ
ْ َ
َ
ر َ َ
هلل أ ْرح رم ب ِ ِعبا ِده ِ مِن ه ِذه ِ ب ِ َودلِها

 .1757احلديث:

Verily, Allah is more merciful to His slaves
than this woman is to her child.
**

1757. Hadith:

َ
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :ق ِد َم
ُ
ٌ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ب ِ َس ْ ٍيب فإذا امرأة ِم َن
رسول ا ِ
َّ َ
ْ َ ْ
َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
الس ْ ِيب أخذته فأل َزقته
الس ْ ِيب ت ْس َىعِ ،إذ َو َجدت َص ِب َّيا يف
ُ
َْ َ ََْ َ َُْ
هلل -صىل اهلل عليه
ا
رسول
فقال
،
ه
بِبط ِنها فأرضعت
ِ
َ
ً
َ
َََ ْ َ َ
املرأة َطار َحة َو َدل َها يف َّ
ار؟»
انل
ه
ذ
ه
وسلم« :-أترون ِ ِ
َ ِ
ِ
َ
َ َ
ْ َ
قلنا :ال واهلل .فقالَ ْ ُ « :
َ
دلها».
هلل أرح ُم بِ ِعبا ِد ِه ِمن ه ِذ ِه بِو ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him,
reported: "Some captives of war were brought to the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, and there was a woman among them who
was moving quickly and running. Suddenly, this woman
saw an infant in the midst of the captives. She took hold
of him, brought him to her bosom, and started nursing
him. Upon that, the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, asked : 'Do you think
that this woman would throw her child in the fire?' We
said: 'No, By Allah, she would not.' He then said: 'Verily,
Allah is more merciful to His slaves than this woman is
to her child"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يجء لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بأرسى ،فإذا Some captives of war were brought to the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
ًّ
امرأة تسىع تبحث عن ودلها ،إذ وجدت صبيا يف and there was a woman among them running in search
السيب فأخذته وألصقته ببطنها رمحة هل وأرضعته؛ for her child. She found an infant among the captives,
so she mercifully took him to her chest and breastfed
فعلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه أن رمحة
him. The Prophet, may Allah's peace and blessings be
اهلل أعظم من رمحة األم لودلها.
upon him, seized this opportunity to teach his
Companions that the mercy of Allah is greater than the
mercy of a mother.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• بسيب  :السيب :األرسى.
• تسىع  :تعدو وتركض.

• أترون  :أتعتقدون أو تظنون؟

فوائد احلديث:
 .1رمحة اهلل تعاىل بعباده ،وأنه يريد هلم اخلري وأن ينقذهم من انلار.
 .2االستفادة من احلوادث وربطها يف اتلوجيه واتلعليم.
 .3فيه إشارة إىل أنه ينبيغ للمرء أن جيعل تعلقه يف مجيع أموره باهلل وحده.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،البن عالن ،نَش دار الكتاب العريب .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،ملصطىف اخلن وآخرين ،نَش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الرابعة عَش1407 ،ه 1987م .تطريز رياض الصاحلْي ،لفيصل احلريميل ،نَش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
صحيح ابلخاري ،نَش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نَش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10095( :
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ه
لم يتلكم يف املهد إًل ثالثة

None spoke in the cradle, except three.
**

1758. Hadith:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: “None spoke in the cradle, except three:
‘Isa, the son of Maryam and the companion of Jurayj.
Jurayj was a worshiper. He had a hermitage and while
he was there, his mother came in and called him while
he was praying. He asked: ‘My Lord, my mother or my
prayer?’ and he continued his prayer, so she left. The
next day she came again and called him while he was
in prayer. He asked: ‘My Lord, my mother or my
prayer?’ and he continued his prayer. The following
day she came again and called him while he was in
prayer. He asked: ‘My Lord, my mother or my prayer?’
and he continued his prayer. She said: ‘O Allah, do not
let him die until he sees the faces of prostitutes.’ The
Children of Israel talked about Jurayj and his worship.
There was a prostitute who they took to be an icon of
beauty. She offered to seduce him. She tried to do so,
but he did not pay her any attention. So she
approached a herdsman who used to take refuge in
Jurayj’s hermitage. She offered herself to him and he
had sexual intercourse with her. She became pregnant,
and when she gave birth she claimed that it was
Jurayj’s son. The people went to him, invoked curses
upon him, destroyed his hermitage, and attacked him.
He said: ‘Why are you doing this?’ They replied: ‘You
fornicated with this woman and she bore you a child.’
He asked: ‘Where is the child?’ So, they brought the
child to him. He said: ‘Leave me until I pray.’ When he
had finished praying he came to the boy and poked him
in the stomach, and said: ‘O boy, who is your father?’
The boy responded: ‘So-and-so, the herdsman.’ So the
people turned to Jurayj, kissing him and touching him,
seeking his blessing. They offered to rebuild his
hermitage with gold, but he refused and asked them to
rebuild it with mud, just as it had been before, and so
they did. There was also a baby, who was suckling
from his mother when a rider dressed in fine garments
passed by on an agile animal. His mother said: ‘O Allah,
make my child like this one.’ The baby stopped suckling
and looked at the man, and said: ‘O Allah, do not make
me like him.’ He then continued suckling.” - Abu
Hurayrah said: “It is as if I can see the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
right now demonstrating the baby suckling with his
forefinger in his mouth.” - He, may Allah’s peace and
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صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
َّ
 عيَس: «لم يتلكم يف املهد إال ثالثة: قال-عليه وسلم
ً
َ  وصاحب،ابن مريم
، واكن ُجريج رجال َعبِدا،جريج
، فأتته أمه وهو يصيل،فاختذ َص ْو َم َعة فاكن فيها
ُ ِّ
 يا َرب أ ِّيم وصالِت فأقبل ىلع: فقال، يا جريج:فقالت
َُْ َ
َّ .صالته فانْ َرصفت
،فلما اكن من الغ ِد أتته وهو يصيل
ِّ  أي َر ِّب: فقال، يا ُجريج:فقالت
 فأقبل،أيم وصالِت
َْ َ
َّ ،ىلع صالته
،فلما اكن من الغ ِد أتت ُه وهو يصيل
ِّ  أي َر ِّب: فقال، يا ُجريج:فقالت
 فأقبل،أيم وصالِت
َّ
ْ ُ َ
 الل ُه َّم ال ت ِمت ُه حىت يَنظر إىل وجوه: فقالت،ىلع صالته
َ ُ
، فتذاكر َبنُو إرسائيل ُجرجيا وعبادته.ات
ِ المو ِمس
ُ َّ ُ ٌّ َ
 إن ِشئتم: فقالت،يغ يتَ َمثل حبُسنها
ِ واكنت امرأة ب
َ
َ
َ
َّ َ فت،ألفْتنَ َّن ُه
 فأتت را ِعيا، فلم يلتفت إيلها،عرضت هل
ِ
َ
َْ َ ََْ
َ َْ َ
َ
فسها فوقع
ِ  فأمكنته من ن،أوي إىل صومع ِت ِه
ِ اكن ي
َّ ، فحملت،عليها
، هو من ُجريج: قالت،فلما ودلت
َ وه
ْ َفَأتَ ْو ُه ف
َ ،ومعتَه
َ وهد ُموا َص
ُ ُ ْنل
َ ْ َاست
،وج َعلوا يَرضبونه
ُ َ
َ ََْ
َ َ يغ
َ
ِّ ابل
فودلت
ِ  زنيت بهذه: ما شأنكم؟ قالوا:فقال
َ
َ
َّ  أين: قال.منك
 دعوين حىت:الصيب؟ فجاؤوا به فقال
َّ
َّ ُ
َ
َّ فلما انْرصف أَت
َّ فصىل
،الصيب ف َطعن يف بَطنه
،أصيل
ُ
ٌ
 فأقبلوا، فالن الرايع: يا غالم َم ْن أبوك؟ قال:وقال
َ
َ ىلع ُجريج يقبلونه
َّ وي
 نبْ ِين لك: وقالوا،تمسحون به
َ ََ َْ َ
ُ  أع، ال: قال.ك من ذهب
يدوها من طْي كما
ص و مع ت
ِ
ُ
ِّ
َّ  وبينا صيب يَرضع من أم ِه. ففعلوا،اكنت
فمر رجل
َ
َ ارة
َ َ
 امهلل: فقالت أمه،حسنَة
ٍ ارهة َوش
ِ راكب ىلع دابة ف
َ ْ
َ
ْ
َ
 فرتك اثلَّدي وأقبَل إيله فنَظر،اجعل ابْين مثل هذا
َّ
َْ
َ ْ
َْ
 ثم أقبَل ىلع ثديه، اللهم ال جتعلين مثله: فقال،إيله
صىل اهلل-  فكأِّن أنظر إىل رسول اهلل،»فجعل يَرتضع
ْ  وهو َحييك ارتْ َضاعه ب-عليه وسلم
َّ أصبَعه
الس َّبابَة يف
ِِ
ِ
َ « : قال، فجعل َي ُم ُّص َها،فيه
ُّ
ومروا جبارية وهم
ِ
ََ
ْ َ
ْ
َ
ُ
: ويه تقول،ت رسقت
ِ  زني: ويقولون،رضبونها
ِ ي
َّ
 اللهم ال جتعل: فقالت أمه.َحسيب اهلل ونعم الوكيل
َّ
َّ  فرتك،ابين ِمثلها
 اللهم: فقال،الرضاع ونظر إيلها
َ  َف ُهنَالك تَ َر،اجعلين مثْلَها
َّ : فقالت،اج َعا احلديث
مر
ِ

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َّ
َْ
َْ ُ َ َ ٌ
، اللهم اجعل ابْ ِين ِمثله: فقلت، الهيئَ ِة
رجل حسن
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
 وم ُّروا بهذه األمة وهم، اللهم ال جت َعل ِين ِمثله:فقلت
َّ
ََْ
َ
 اللهم ال: فقلت،ت َرسقت
ِ  زني:يرضبونها ويقولون
َّ
: اللهم اجعلين ِمثلها؟! قال: فقلت،جتعل ابين ِمثلها
َّ
َّ الر ُجل اكن
َّ إن ذلك
 اللهم ال جتعلين: فقلت،جبارا
ْ َ
ْ
ََْ
َْ
 ولم،ت
ِ  ولم تز ِن ورسق،ت
ِ  زني: وإن هذه يقولون،ِمثله
ْ ْ
َّ
َْ
ْ َْ
.» اللهم اج َعل ِين ِمثل َها: فقلت،َّسق
ِ ت

blessings be upon him, continued: “And some people
passed by holding a slave girl, who they were beating
and accusing of fornication and theft. She was saying:
‘Sufficient is Allah for me, and the best of Guardians is
He.’ The mother said: ‘O Allah, do not make my child
like her.’ Again the baby stopped suckling, looked at her
and said: ‘O Allah, make me like her.’ At this point they
spoke to each other. The mother said: ‘A good looking
man passed by and I asked Allah to make my son like
him, and you asked Allah not to make you like him.
Then, the people passed by with this slave girl who was
being beaten and accused of fornication and theft, and
I asked Allah not to make my son like her and you
asked Allah to make you like her!’ The child said: ‘The
man was a tyrant, so I asked Allah not to make me like
him. They were accusing the girl of fornication but she
had not committed it, and they were accusing her of
stealing, but she had not stolen. So I asked Allah to
make me like her”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that our Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: “None spoke in the cradle, except
three…”they were: 1. ‘Isa, the son of Maryam, peace
be upon him, and this was one of the signs of Allah, the
Exalted, as he spoke while he was in the cradle. 2. The
companion of Jurayj. Jurayj was a man of worship and
Allah exonerated him of the accusation that the people
wished to attach to him. He revealed this sign as a
miracle for Jurayj, when the child spoke declaring his
innocence. 3. A child who was suckling from his
mother, when a fine looking man passed by on an agile
horse. The Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, demonstrated the child’s suckling by
putting his forefinger in his mouth and sucking it,
actualizing the situation – may Allah’s peace and
blessings be upon him. The child said: "O Allah, do not
make me like him." Then some people came by with a
slave girl. The woman was being beaten and accused
of fornication and theft, but she was saying: "Sufficient
is Allah for me, and the best of Guardians is He." So the
mother of the child, while she was breastfeeding him,
said: "O Allah, do not make my child like her." So he
stopped suckling and looked at the slave girl and said:
"O Allah, make me like her." So he began speaking with
his mother - the infant sat up and talked to her. She
said: "I passed by - or this handsome man passed by -
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صىل اهلل-  عن نبينا-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة

) (لم يتلكم يف املهد إال ثالثة: أنه قال-عليه وسلم
 عيَس: أوال: وهم،واملراد يف األيام األوىل من طفوتله

 واكن آية من آيات،-صىل اهلل عليه وسلم- بن مريم
: ثانيًا. وقد تكلم وهو يف املهد-عز وجل- اهلل
ً
جرجيا من
 برأ اهلل، وجريج رجل َعبد،صاحب جريج
 وأظهر هذه اآلية،هذه اتلهمة اليت أرادوا إلصاقها به

 وذلك أنه، ويه أن ينطق الصيب برباءته،كرامة هل
ً  فأتته أمه،اختذ ماكن َيلو فيه للعبادة
يوما وهو
ُ
. يا َر ِّب أ ِّيم وصالِت: فقال، يا جريج: فقالت،يصيل

،تردد هل يقطع الصالة يلجيب أمه أم يكمل صالته
َْ َ
َّ .فأقبل ىلع صالته فذهبت أمه
فلما اكن من الغ ِد أتت ُه
َّ ، فتكرر ما حصل باألمس،وهو يصيل
فلما اكن من
َْ َ
: فتكرر منه ذلك فقالت أمه،الغ ِد أتت ُه وهو يصيل
ُ ْ ُ َ َّ ُ َّ
َ
َ ُ
ات أي
ِ اللهم ال ت ِمته حىت ينظر إىل وجوه المو ِمس
 واكنت، فتذاكر َبنُو إرسائيل ُجرجيا وعبادته.الزانيات
ُ َّ ُ
 إن ِشئتم ألغرينه: فقالت،امرأة زانية يتَ َمثل حبُسنها
َّ َ فت،حىت يدع صالته ويقع يف الزَن
 فلم،عرضت هل
َ
َْ َ ََْ ً
َ َ
فسها فزَن
ِ  فأتت را ِعيا فأمكنته من ن،يلتفت إيلها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ َ
بها ،فحملتَّ ،
فلما ودلت ،قالت :هو من ُجريج ،فأت ْو ُه
َ
ومعتَهَ ،
وهد ُموا َص َ
وج َعلوا يَرضبونه ،فقال :ما
وأنزلوه
ََ
َ
ْ
َ
َ
َشأنُكم؟ قالوا :زنيت بهذه َ
ابل ِّ
يغ فودلت منك .قال:
ِ
َّ
ُ َّ
َ
َ
أين َّ
الصيب؟ فجاؤوا به فقال :دعوين حىت أصيل ،فصىل
َّ َ
َّ ْ
الصيب ف َطعن بأصبعه يف بَطنه ،وقال:
فلما انرصف أَت
ُ
ٌ
يا غالم َم ْن أبوك؟ قال :فالن الرايع ،فأقبلوا ىلع
َْ
ُجريج يقبلونه َ
وي َّ
تمسحون به ،وقالوا :نب ِين لك
َ َْ ََ َ
ك من ذهب .قال :ال ،أع ُ
يدوها من طْي كما
ص و مع ت
ِ
ً
اكنت ،ففعلوا .ثاثلا :هذا الصيب اَلي اكن مع أمه

and I said: 'O Allah, make my child like him,' then you
said: 'O Allah, do not make me like him.’" He said: "Yes,
this man was a stubborn tyrant, so I asked Allah not to
make me like him. Regarding the woman; they were
accusing her of fornication and theft, but she was
saying: 'Sufficient is Allah for me, and the best of
Guardians is He', so I said: 'O Allah, make me like her
– make me pure of fornication and theft, entrusting my
affairs to Allah, as indicated by her statement:
“Sufficient is Allah for me, and the best of Guardians He
”’”is.

يرضع ،فمر رجل ىلع فرس نفيسة وهيئته حسنة،

وحىك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ارتضاع هذا
الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة يف فمه

يمص ،حتقيقا لْلمر ،فقالت :امهلل اجعل ابين مثله.

فقال الطفل :امهلل ال جتعلين مثله .ثم أقبلوا جبارية؛
امرأة مملوكة يرضبونها ويقولون هلا :زنيت ،رسقت.
ويه تقول :حسبنا اهلل ونعم الوكيل .فقالت املرأة أم

الصيب ويه ترضعه :امهلل ال جتعل ابين مثلها .فأطلق
اثلدي ،ونظر إيلها ،وقال :امهلل اجعلين مثلها.

فرتاجع احلديث مع أمه؛ طفل يتلكم معها ،قالت :إِّن
مررت أو مر ِب هذا الرجل ذو اهليئة احلسنة فقلت:

امهلل اجعل ابين مثله ،فقلت أنت :امهلل ال جتعلين

مثله ،فقال :نعم؛ هذا رجل اكن جبارا عنيدا فسألت
اهلل أال جيعلين مثله .أما املرأة فإنهم يقولون :زنيت

ورسقت ،ويه تقول :حسيب اهلل ونعم الوكيل ،فقلت:
امهلل اجعلين مثلها .أي اجعلين طاهرا من الزَن

والَّسقة مفوضا أمري إىل اهلل ،يف قوهلا :حسيب اهلل

ونعم الوكيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة ـريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• َ
الص ْو َم َعة  :بيت ال ِعبادة عند انلصارى ومتَ َع َّبد انلاسك.
• ُ
َ
المو ِمسات َّ :
الزواِّن.
ِ
• بَ ٌّ
يغ  :املرأة الفاجرة.
ِ
ُ
َ
• َط َع َن يف َب ْط ِنه  :وخ َزه برأس أ ْصبُعه يف بطنه.
ْ ََُْ ُ ْ ُ
وه  :أن َزلوه.
• استْنل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• َح ْس َ
يب اهلل  :اك ِفيين اهلل.
ِ
• َدابة فَارهة َ :
حاذقة نَف َ
يسة.
ِ ِ
ِ
َّ َ ُ
َ
َ
َ
ارة  :اجلمال الظاهر يف اهليئة والملبس.
• الش
َ
• ِفيه  :ف ِمه.
َ َّ
َ َّ
َّ
• تَ َر َ
اج َعا احلديث  :حدثت الصيب وحدثها.
َ
• األ َمة  :املرأة اململوكة ،خالف احل ُ َّرة.

• املهد  :الَّسير يهيأ للصيب ويوطأ يلنام فيه ،واملراد يف األيام األوىل من الطفولة.
• ألفتننه  :الفتنة :االختبار واالبتالء واإلعجاب باليشء.

فوائد احلديث:
 .1إيثار إجابة األم ىلع صالة اتلطوع؛ ألن االستمرار فيها نافلة وإجابه األم وبرها واجب.
 .2عظم بِ ِّر الوادلين وإجابة دَعئهما ولو اكن الودل معذورا؛ لكن َيتلف احلال يف ذلك حبسب املقاصد.
ْ
ً
َ .3مك ُر أهل ابلاطل بالصاحلْي قديم؛ فبنوا إرسائيل تآمروا ىلع جريج وحرضوا ابليغ عليه ،فلما ظنوا أنهم أصابوا منه مقتال زعموا أنهم يأدبونه
لإلصالح ،ولو اكنوا مصلحْي ألقاموا احلد ىلع هذه املرأة ابليغ.

 .4فيه ديلل ىلع صرب جريج ،حيث إنه لم ينتقم نلفسه ،ولم يكلفهم شططا فيبنون هل صومعته من ذهب ،وإنما ريض بما اكن ريض به أوال من
القناعة وأن تبىن من الطْي.
 .5أن الوضوء اكن معروفا يف رشع من قبلنا ،فقد ثبت يف هذا احلديث يف صحيح ابلخاري( :فتوضأ وصىل).
ك ْرب ،ويف احلديث اآلخر( :اكن إذا حزبه أمر بادر إىل الصالة).
 .6االتلجاء إىل اهلل بالصالة عند ال ِ
 .7صاحب ِّ
الصدق مع اهلل ال تَ ُ ُّ
رضه ال ِفنت.
ْ
 .8قوة يَ ِقْي ُجريج وصحة رجائه ،ألنه استنطق املولود مع كون العادة أنه ال ينطق؛ ولوال صحة رجائه بنطقه ما استن َطقه.

 .9ثبوت الكرامة للصاحلْي من الرجال والنساء ،وثبوت املعجزة لْلنبياء.
ً
ً
خمارجا عند ابتالئهم بالشدائد اغبلًا ،قال اهلل -تعاىل( :-ومن يتق اهلل جيعل هل خمرجا) وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم
 .10جيعل اهلل -تعاىل -ألويلائه
ً
يف بعض األوقات تهذيبًا وزيادة هلم يف اثلواب.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
 1397ه ،الطبعة الرابعة عَش   1407ـهرشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة  1426 :ـه رياض
الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلْي ،تأيلف :حممد بن
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نَش .
حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .دروس وعرب من صحيح القصص انلبوي ،تأيلف :شحاتة حممد صقر ،انلارش :مكتبة دار
العلوم ،ابلحرية (مرص).
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصوم من

The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, would not fast in
any month more than he did in Sha‘baan

شهر أكَث من شعبان

**

1759. Hadith:

: احلديث.1759

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The -  لم يكن انليب: قالت-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
ْ  يصوم م-صىل اهلل عليه وسلم
من
أكَث
شهر
ن
ِ
would not fast in any month more than he did in
َّ
Sha‘baan. He used to fast the whole of Sha‘baan.” In  اكن: ويف رواية. فإنه اكن يصوم شعبان لكه،شعبان
another narration: “He used to fast the whole of
.يصوم شعبان إال قليال
Sha‘baan except for a few days.”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The -  لم يكن انليب: قالت-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
would not fast in any month more than he did in  يصوم من شهر أكَث من-صىل اهلل عليه وسلم
Sha‘baan. He used to fast the whole of Sha‘baan.” In  اكن: ويف رواية. فإنه اكن يصوم شعبان لكه،شعبان
ً
another narration: “He used to fast the whole of
 اثلاِّن تفسري لْلول وبيان أن.يصوم شعبان إال قليال
Sha‘baan except for a few days.” The second narration
explains the first one and clarifies that her words “the ، اكن يصومه لكه يف وقت: وقيل، اغبله: أي، لكه:قوهلا
whole of it” actually mean “most of it”. Another  اكن يصوم تارة: وقيل،ويصوم بعضه يف سنة أخرى
interpretation says that the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, would fast the entire month  وما َييل منه، وتارة بينهما، وتارة من آخره،من أوهل
ً
at times and part of it at other times. It is also said that  فلهذا ينبيغ لإلنسان،شيئا بال صيام لكن يف سنْي
he would fast from its beginning, middle, or latter part
أن يكَث من الصيام يف شهر شعبان أكَث من غريه؛
from time to time. Thus, he left no part of this month
without having fasted in it, yet over a number of years. ، اكن يصومه-صىل اهلل عليه وسلم- ألن انليب
Hence, we ought to fast in Sha‘baan more than in other واحلكمة من ذلك أنه يكون بْي يدي رمضان
months, following the Prophet’s example. The wisdom
behind the desirability of fasting frequently in Sha‘baan  يف ختصيص: وقيل،اكلرواتب بْي يدي الفريضة
is that it comes right before Ramadan, just as the ،شعبان بكَثة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد
supererogatory prayers are offered before the
.كما دلت عليه السنة
obligatory ones. According to another view, it is
recommended to fast a lot in Sha‘baan because the
deeds of people are raised up to Allah, the Almighty,
during this month, as indicated by the Sunnah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  َعئشة:اتلخريج
**

 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:فوائد احلديث
. فضل صيام شعبان.1
-.تعاىل-  وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل اهلل، احلكمة يف تفضيله أنه بمثابة االستعداد لرمضان.2
. وبه تفيت اللجنة ادلائمة، صوم أكَثه كما هو مقتىض الروايات-عليه الصالة والسالم-  وإنما اثلابت عنه، أنه ال يَشع صومه لكه.3
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املصادر واملراجع:
1/تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه/2 .رياض الصاحلْي

من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/3 .سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن
شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلساليم ،دار املعرفة-بريوت/4 .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه/5 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه/6 .صحيح ابلخاري ،عناية
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه/7 .صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف-الرياض،
الطبعة اخلامسة/8 .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة
ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش
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َ َ
ر
ملا جاء أهل ايلمن قال رسول اهلل -صىل اهلل
ر ْر َ
َْ َ
عليه وسلم :-قد جاءك ْم أهل ايلَم ِن

 .1760احلديث:

When the people of Yemen came, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: There have
come to you the people of Yemen.
**

1760. Hadith:

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

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "When
the people of Yemen came, the Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, said:
'There have come to you the people of Yemen.' They
were the first to bring the (practice of) handshake".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

قوهل" :قد جاءكم أهل ايلمن" ،تنويه بشأنهم ،وإظهار The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "There have come to you the people of
لفضلهم ،ومنهم األشعريون قوم أِب موىس األشعري Yemen,” he meant by this the Ash‘ariyyoon, who were
ريض اهلل عنهم ،-ويدل عليه ما أخرجه أمحد يف the people of Abu Musa al-Ash‘ari, may Allah bepleased with them. This is supported by the Hadith
مسنده ( ،)155/3عن أنس بن مالك قال :قال رسول
ً narrated by Ahmad in his Musnad (3/155) on the
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يقدم عليكم غدا authority of Anas ibn Malik who reported: "The
أقوام هم أرق قلوبا ً لإلسالم منكم" ،قال :فقدم Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, said: 'Tomorrow a people will come to you
األشعريون فيهم أبو موىس األشعري ،فلما دنوا من whose hearts are softer for Islam than yours.'" Anas
ً
غدا نلَق said: "The Ash‘ariyyoon came, and among them was
املدينة جعلوا يرجتزون يقولون:
ً
Abu Musa al-Ash‘ari. When they approached Madinah,
حممدا وحزبه فلما أن قدموا تصافحوا
األحبه
they began chanting lines of poetry that meant:
فاكنوا هم أول من أحدث املصافحة.
'Tomorrow we will meet our beloved ones, Muhammad
and his group.' When they arrived, they began shaking
hands. So, they were the first to introduce the
handshake”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

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

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .سنن أِب داود؛ لإلمام أِب داود
سليمان بن األشعث السجستاِّن ،تعليق عزت ادلَعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نَش
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املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.
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لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاَل ،ألحببتم أن

If you knew what was in store for you with
Allah the Exalted, you would love to be
increased in poverty and need.

تزدادوا فاقة وحاجة

 .1761احلديث:

**

1761. Hadith:

عن فضالة بن عبيد -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل
َ
َي ُّر رجال
صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا صىل بانلاس ِ
من قامتهم يف الصالة من اخل َ َص َ
اصة  -وهم أصحاب

Fudaalah ibn `Ubayd, may Allah be pleased with him,
reported that when the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, led the people in
prayer, some men would collapse while praying from
hunger —Those were the people of the Suffah— until
the Bedouins would say, "These people are mad." So
when the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings upon him, finished the prayer, he would turn
to them and say, "If you knew what was in store for you
with Allah the Exalted, you would love to be increased
in poverty and need".

ُّ
الصفة  -حىت يقول األعراب :هؤالء جمانْي .فإذا صىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم انرصف إيلهم ،فقال:

«لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاىل ،ألحببتم أن
تزدادوا فاقة وحاجة»

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث أنه اكن رجال يسقطون من قيامهم يف This Hadith mentions that there were men who would
ُ َّ collapse while standing in prayer out of hunger and
الصالة من اجلوع والضعف  -وهم من أهل الصفة weakness. These belonged to the people of the Suffah,
زهاد من الصحابة فقراء وغرباء واكنوا سبعْي i.e. the ascetic Companions who were destitute and
ً
ً
homeless. They were more or less seventy men who
ويقلون حينا ويكَثون حينا يسكنون صفة املسجد
lived at the back of the Prophet’s mosque as they had
ال مسكن هلم وال مال وال ودل – حىت يظن ناس من no homes, no money, and no children. The desert
ابلادية أنهم جمانْي فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم people would think that they were insane when they
saw them collapsing in prayer. So the Prophet, may
هلم :لو تعلمون مالكم عند اهلل من اخلري ألحببتم Allah's peace and blessings be upon him, said to the
people of the Suffah: "If you knew what was in store for
أن تزداد فاقتكم وحاجتكم.
you with Allah of good things, you would love to be in
more poverty and need".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

َ
َي ُّر رجال  :يسقط
• ِ
• من قامتهم  :من قيامهم
• اخل َ َص َ
اصة  :الفاقة واجلوع الشديد
• ُّ
الصفة  :ماكن يف مؤخر مسجد انليب صىل اهلل عليه وسلم يْنهلا من ال مأوى هل
• األعراب  :ساكن ابلادية

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ ىلع املرء عند الفقر انلظر إىل ما ادخر هل من األجر دون اتللهف ىلع ما فاته.
 .2بيان ملعيشة أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم وما اكنوا عليه من الزهد وخشونة العيش مع الصرب وعدم الشكوى
 .3حرص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع تطييب قلوب أصحابه وأتباعه ملا يسمعونه من الالكم اَلي ييسء إيلهم
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املصادر واملراجع:
اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيَس الرتمذي ، ,حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ,تأيلف :أبو
عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاِّن ,انلارش :مكتبة املعارف ,طَ 1عم 1415ه .رياض الصاحلْي ,تأيلف :أِب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشِق,
حتقيق :عصام موىس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ,ط1428 4ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن
عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ,تأيلف :زين ادلين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب ابلغدادي احلنبيل ,حتقيق :جمموعة
من ابلاحثْي ,انلارش :مكتبة الغرباء األثرية ,طَ 1عم 1417ه .اتليسري بَشح اجلامع الصغري ,تأيلف :زين ادلين حممد بن تاج العارفْي بن يلع املناوي,
انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ,طَ 3عم 1408ه.

الرقم املوحد)5825( :
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If I am invited to a meal of a sheep's trotter
or leg, I would accept the invitation.

لو دعيت إَل كراع أو ذراع ألجبت

 .1762احلديث:

**

1762. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَعً« :لو ُدع ُ
يت
ِ
ُ
ُ َ َّ َ ٌ
اع أو ذ َر ٍ َ َ ُ
إىل ك َر ٍ
هدي إيل ِذراع أو
ِ
اع ألجبت ،ولو أ ِ
َُ ٌ َ
لقب ُ
لت».
كراع ِ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet said: "If I am invited to a meal of a
sheep's trotter or leg, I would accept the invitation, and
if a leg or trotter were gifted to me, I would accept the
gift".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث ديلل ىلع حسن خلقه -صىل اهلل This Hadith is an indication of the Prophet's exemplary
manners and humility, as well as his keenness to avoid
عليه وسلم -وتواضعه وجربه لقلوب انلاس ،وىلع hurting people's feelings by accepting their gifts, even
قبول اهلدية وإن اكنت قليلة ،وإجابة من يدعو الرجل if they are seemingly insignificant, and by answering an
invitation to their houses, even if he knew that the meal
إىل مْنهل ولو علم أن اَلي يدعوه إيله قليل؛ ألن
he was invited to was humble. The reason behind
القصد من قبول اهلدية وإجابة ادلعوى تأيلف accepting a gift and an invitation is to please the host
ادلايع وإحاكم اتلحابب ،وبالرد وعدم املوافقة حيدث and strengthen love and friendship, whereas refusing a
gift or not accepting an invitation creates alienation and
انلفور والعداوة وال أحتقر قلته .وخص اَلراع hatred. And humbleness should not be looked down
والكراع باَلكر يلجمع بْي احلقري واخلطري؛ ألن upon. The sheep's leg and trotter were specifically
mentioned to combine the most worthless and the best
اَلراع اكنت أحب إيله –صىل اهلل عليه وسلم -من
parts, as the Prophet, may Allah's peace and blessings
غريها ،والكراع ال قيمة هل.
be upon him, liked the meat on the leg more than any
other part of the sheep, whereas the trotter has no
value. So the value of a gift or meal was of no
importance to him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

ُ
• ك َراع  :قوائم ادلابة ،أو ما دون الركبة إىل الكعب.
• ذراع  :حلم اَلراع ،وهو فوق الكراع يف ادلواب

فوائد احلديث:
 .1إجابة ادلعوة ولو إىل يشء يسري من الطعام.
 .2شدة تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -وجربه لقلوب انلاس.
 .3قبول اهلدية مهما قلت ،ملا يف ذلك من تألف القلوب واملحبة بْي املسلمْي.
 .4احلث ىلع تعايط ما يبعث اتلآلف ،ويغرس الوداد.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري
انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب
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العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بريوت .فيض
القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز
إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عَش1407 ،ه.
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If I were to live till the next year, I would
definitely fast the ninth day.

لنئ بقيت إَل قابل ألصومن اتلاسع

 .1763احلديث:

**

1763. Hadith:

عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب ‘Abdullaah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لَنئ بَق ُقابل
إىل
يت
ِ ِ
ٍ peace and blessings be upon him, said: "If I were to live
َّ
اتلاسع».
ألصومن
till next year, I would definitely fast the ninth day".
ِ

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

لنئ بقيت" ،أي :لنئ عشت" ،إىل قابل" ،أي عشت إىل As related in the Hadith, the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, resolved to fast the ninth
املحرم اآلِت" ،ألصومن" ،ايلوم "اتلاسع" مع َعشوراء؛ )day of Muharram along with the tenth day (‘Ashooraa
خمالفة لليهود ،فلم يأت املحرم القابل حىت ماتif he would live till the following year. Thereby, he aimed ،
to contradict the Jews. However, he died before next
فيسن صومه وإن لم يصمه عليه الصالة والسالم؛
Muharram. So it is Sunnah to fast the ninth day, even
ألن ما عزم عليه فهو سنة ،والسبب يف صوم اتلاسع though the Prophet, may Allah’s peace and blessings
مع العارش أن ال يتشبه بايلهود يف إفراد العارشbe upon him, could not fast it. Indeed, whatever the ،
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
وقيل :لالحتياط يف حتصيل َعشوراء ،واألول أوىل determined to do is regarded as Sunnah. By fasting the
ninth day along with the tenth, the Prophet, may Allah’s
فقد جاء انلص يف ذلك ،واهلل أعلم.
peace and blessings be upon him, aimed at
contradicting the Jews, who fast the tenth day only. It is
also said that fasting the ninth day is a way of caution
ensuring that ‘Ashooraa is not missed. The first opinion
is stronger, however, because it is based on an explicit
text. And Allah knows best.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبداهلل بن عباس –ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• قابل  :العام املقبل.

فوائد احلديث:
 .1ندب صيام يوم اتلاسع والعارش من شهر املحرم.
 .2يَشع خمالفة أهل الكتاب من ايلهود وانلصارى.
املصادر واملراجع:
1/رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/2 .رشح

صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه/3 .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار
َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه/4 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة/5 .كنوز رياض
الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه/6 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
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َ َ َ ْ ر َ َ َ َ ً َْ َ َر ْ َ َ
ه
اَّلل
اب
ذ
ما ع ِمل ابن آدم عمال أنَج هل مِن ع ِ ِ
ْ ْ ه
مِن ذِك ِر اَّللِ

 .1764احلديث:

Never does the son of Adam do any deed
that can save him from Allah's punishment
more than remembering Allah.
**

1764. Hadith:

عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Mu‘aadh ibn Jabal, may Allah be pleased with him,
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ً reported: “The Messenger, may Allah's peace and
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما ع ِمل ابن آدم عمال
blessings be upon him, said: ‘Never does the son of
َْ َ َُ ْ َ َ
َّ ْ ْ َّ
اَّلل».
ذ
Adam do any deed that can save him from Allah's
اَّلل ِمن ِذك ِر ِ
اب ِ
أنَج هل ِمن ع ِ
punishment more than remembering Allah”’.
Sahih/Authentic by virtue of
Hadith Grade:
درجة احلديث :صحيح لغريه.
corroborating evidence.
**

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

قد هيأ اهلل تعاىل لعباده املؤمنْي األسباب اليت تنال Allah has provided his believing servants with the
means by which they can attain Paradise and be saved
بها اجلنة ويتوىق بها من انلار َّ ،ومن هذه األسباب ذكره from Hell. One of them is the remembrance of Allah,
َ
سبحانه وتعاىل .فاحلديث دل ىلع فضل اَلكر ،وأنه Glorified and Exalted be He. The Hadith points out the
virtue of remembering Allah and says that it is one of
من أعظم أسباب انلجاة من خماوف ادلنيا واآلخرة،
the greatest means for a servant to be saved from
فهو سبب من أسباب انلجاة من انلار ،وهذه الفضيلة fearful things, both in this worldly life and also the
Hereafter. Remembering Allah is also a reason for
تعترب من أعظم فضائل اَلكر.
attaining salvation from Hell; an advantage that is
counted among the greatest advantages of
remembering Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :أمحد وابن أِب شيبة والطرباِّن ومالك.
اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام
**

فوائد احلديث:

ً
 .1فضل اَلكر عموما.
 .2أن من األسباب اليت تنِج من انلار ،ذكر اهلل عز وجل.

 .3أن اإلنسان ليك ينجو من عذاب اهلل باَلكر البد من أن يكَث منه ويلهج به لسانه.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ألِب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِّن ،حتقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون،
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط مؤسسة الرسالة .الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار،ألِب بكر بن أِب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن
إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبيس ،حتقق :كمال يوسف احلوت ،ط مكتبة الرشد – الرياض .املعجم الكبري ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري
اللخيم الشايم ،أبو القاسم الطرباِّن ،حتقق :محدي بن عبد املجيد السليف ،ط مكتبة ابن تيمية – القاهرة .صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص
ادلين األبلاِّن ،ط مكتبة املعارف – الرياض .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية،
الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،ط
املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم بَشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،ط دار احلديث.
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َ ر َ ُّ
َ َََ َ ٌ َْ ًَ َ َْ ر
هَ
If people sit in a session where they neither
ما قعد ق ْوم مقعدا ل ْم يذك رروا اَّلل فِي ِه َول ْم يصلوا
remember Allah nor invoke blessings upon
َ ه هر َ َْ َ ه
ََ
ه َ َ َ َْ
ىلع انله ِّ
the Prophet, may Allah's peace and
يب -صىل اَّلل علي ِه َوسل َم -إًل اكن علي ِه ْم
ِ
blessings be upon him, that will be for them
َ ْ َ ً ََْ ْ َ َ
حرسة يوم ال ِقيام ِة
a cause of grief on the Day of Judgment.

 .1765احلديث:

**

1765. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم« :-ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا
blessings be upon him, said: “If people sit in a session
اهلل ,ولم يصلوا ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال where they neither remember Allah nor invoke
blessings upon the Prophet, may Allah's peace and
اكن عليهم حَّسة يوم القيامة».
blessings be upon him, that will be for them a cause of
grief on the Day of Judgment”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

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

منها .وهذا إذا اكنت هذه املجالس مباحة فما بالك
باملجالس املحرمة اليت فيها الغيبة وغريها .فينبيغ أن
تعمر املجالس بذكر اهلل تعاىل والصالة ىلع رسوهل -

صىل اهلل عليه وسلم.-

Brief Explanation:
**

This Hadith indicates the regret and loss of those who
sit in a gathering and leave it without making mention
of Allah in their hearts or on their tongues. Likewise,
they neither make mention of the Prophet, nor do they
invoke Allah's blessings on him. These types of
gatherings will be a cause of grief on the Day of
Judgment, because people who were there did not
benefit from them in the real sense. The situation is
quite serious when forbidden things are committed,
such backbiting, etc. So once in a gathering, one should
remember Allah the Almighty and invoke Allah's peace
and blessings upon the Prophet.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

• حَّسة  :احلَّسة يه شدة اتللهف ،واتلأسف ،واحلزن ىلع ما فرط فيه.

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

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيَس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيَس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد
ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب – مرص .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،ألِب عبد
الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جناِت بن آدم ،األبلاِّن ،ط املكتب اإلساليم .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن
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اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل
واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم بَشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِّن،
ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5511( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ًَْ َ َ َ هر
َ ْ ٌَ َ َ ْ َ ََ َ
 َوما زاد اَّلل عبدا،ال
م
ٍ ما نقصت صدقة مِن
َ ْ ه ًّ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ ه ه َ َ َ ر ه ر
 وما تواضع أحد َِّللِ إًل رفعه اَّلل،بِعف ٍو إًل عِزا
َ ََ
تعاَل

Charity never diminishes wealth, and Allah
does not increase the one who pardons
others except in honor, and no one
humbles himself seeking the pleasure of
Allah except that Allah, the Exalted, will
raise him in rank.

: احلديث.1766

**

1766. Hadith:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
 وما، «ما نقصت صدقة من مال: قال-اهلل عليه وسلم
upon him, said: "Charity never diminishes wealth, and
Allah does not increase the one who pardons others  وما تواضع أحد هلل إال،زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا
except in honor, and no one humbles himself seeking
»-عز وجل- رفعه اهلل
the pleasure of Allah except that Allah, the Exalted, will
raise him in rank".

. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

"Charity never diminishes wealth;" meaning: if a person (ما نقصت صدقة من مال) املعىن أن الصدقة إذا
gives out charity, his wealth does not decrease by his
generosity. Charity increases wealth, blesses it, and ، وتبارك فيه،أخرجت فإنها ال تنقص املال بل تزيده
wards off the evils that might affect it. The increase in  بأن يفتح: الزيادة للمال إما كمية،وتدفع عنه اآلفات
ً
wealth is either in quantity, whereby Allah opens the
 بأن يْنل اهلل: أو كيفية،اهلل للعبد أبوابا من الرزق
doors of sustenance for the charitable person, or in
quality, by earning the blessings of Allah, which are far تعاىل الربكة اليت تزيد ىلع مقدار ما أخرجه من
more valuable than the amount that one gave out in  أي أن من،ً وما زاد اهلل عبدا ً بعفو إال عزا.الصدقة
charity. "And Allah does not increase the one who
pardons others except in honor;" meaning: the person  فإنه يسود،عرف بالعفو وترك املؤاخذة واملعاتبة
who is known to pardon people and refrain from  ورفعة يف، ويزداد عزة وكرامة،ويعظم يف القلوب
blaming and reproaching others wins people's hearts,
، وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل.ادلنيا واآلخرة
becomes more noble in their sight, and elevates his
status in the life of this world and in Paradise in the  وانكَّس بْي يديه سبحانه،املعىن أن من تذلل هلل
Hereafter. "And no one humbles himself seeking the  وأظهر اخلمول، واكن لْي اجلانب للخلق،وتعاىل
pleasure of Allah except that Allah will raise his rank;"
meaning: the person who humbles himself before Allah,  فإن هذه الصفات ال تزيد املتحيل بها إال،للمسلمْي
who acknowledges his weakness and helplessness  ومْنلة علية يف،رفعة يف ادلنيا وحمبة يف القلوب
before Him, and who treats people with kindness and
.اجلنة
leniency increases his honor, increases the love for him
in people's hearts, and increases his rank in Paradise.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

ً

:معاين املفردات

ٌَ َ
. ما َيرج من املال تقربا إىل اهلل تعاىل: الص َدقة
•

:فوائد احلديث
. احلث ىلع الصدقة.1
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 .2أن الصدقة سبب حلماية املال وزيادته وبركته.

ً

 .3الزيادة يف املال قد تكون معنوية كأن يفتح اهلل هل أبوابا من الرزق ،وقد تكون حسية بأن يْنل اهلل الربكة ىلع املال فزييد ىلع املقدار اَلي
أخرجه للصدقة.

 .4احلث ىلع العفو عن امليسء.

 .5احلث ىلع اتلواضع.
ً
 .6أن اتلواضع ليس ذال كما يتصوره بعض انلاس ،بل هو عز كما أخرب به انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7هذا الفضل يف اتلواضع ملن تواضع خملصا ً هلل ليس ً
رياء (من تواضع هلل).
 .8أن العزة والرفعة بيد اهلل سبحانه وتعاىل يعطيها من يشاء ممن حصل أسبابها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد
بن صالح العثيمْي ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم بَشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5512( :
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َ ْ ََ َ َ َْ
ْ َ
ْ َ َ َ َ
يق اهلل
س ِه ,واختال يف مِشيت ِ ِه ,ل
من تعاظم يف نف ِ
ر
َ ْ َ ر
وه َو علي ِه غضبان

 .1767احلديث:

Whoever exalts himself over others and
walks with a swaggering gait (with pride),
will meet Allah while He is angry with him
**

1767. Hadith:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال 'Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َ ْ ََ َ
اظ َ
يف
م
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من تع
blessings be upon him, said: "Whoever exalts himself
َ
َْ
ْ
َ َُ
واختَال يف ِم ْشيَ ِت ِه ,ل َ
نف ِس ِه,
ِق اهلل وهو علي ِه over others and walks with a swaggering gait (with
َ ْ ُ
"pride), will meet Allah while He is angry with him.
غضبَان».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

احلديث يدل ىلع ذم الكرب واتلعاظمَ ،
وي ُ
ظهر هذا

اتلكرب وهذا اتلعاظم يف مشيته فيختال فيها ،ويف

بلاسه ،ويف الكمه ،ويف لك أموره ،ومن اكنت هذه حاهل
ك ْرب اعتقد يف نفسه أنه عظيم يستحق اتلعظيم
من ال ِ
فوق ما يستحق غريه فإنه يلَق اهلل يوم القيامة وهو

عليه وغضبان.

Brief Explanation:
**

The Hadith indicates the blameworthiness of
haughtiness and arrogance. Such haughtiness and
arrogance appears in one's gait as he swaggers, in
one's clothes, speech and in all his affairs. Whoever is
in such a state of haughtiness, assumes himself to be
great, and deserves to be exalted over others. This one
will meet Allah on the Day of Judgment while He is
angry with him.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أمحد واحلاكم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1أن الكرب واتلعاظم من كبائر اَلنوب.
 .2أن الكرب قسمان باطن يكون يف القلب وانلفس (تعاظم يف نفسه) ،وظاهر يكون يف اجلوارح (اختال يف مشيته).
 .3أن اإلنسان إذا مىش عليه أن يميش بتواضع.
 .4يف احلديث إثبات صفة الغضب هلل عز وجل.
 .5يف احلديث إثبات لقاء اهلل تعاىل.
املصادر واملراجع:
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ألِب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِّن ،حتقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون،
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط مؤسسة الرسالة .املستدرك ىلع الصحيحْي ،ألِب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن
محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،ط دار الكتب العلمية – بريوت .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من
فقهها وفوائدها ،ألِب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جناِت بن آدم األبلاِّن ،ط مكتبة املعارف للنَش واتلوزيع ،الرياض .توضيح
األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد
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اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم بَشح بلوغ
املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5513( :
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َ ٌََ َْ َ
ْ َ َ ْ َ
ْ
ْ
 مِن ع ِْر ِض ِه أو مِن،من اكنت عِندهر مظلمة ِألخِي ِه
َ ََْ َ
َ َ ر
َ ْ َََْ َ هْر ْر
 فليتحلله مِنه ايلوم قبل أن ًل يكون،َش ٍء
َ
َ
ٌ ِين
ار وًل د ِْره ٌم
د

He who has wronged his brother,
concerning his honor or anything else, let
him ask for his pardon today before there
comes a time when there will be neither a
Dinar nor a Dirham.
**

1768. Hadith:

: احلديث.1768

ً
ْ َ َ
 « َم ْن اكنت: مرفوَع-ريض اهلل عنه-عن أِب هريرة
َ
َ
ْ َ  ِم ْن ِع ْر ِض ِه أو ِم ْن،ند ُه َم ْظلَ َم ٌة ِأل ِخي ِه
،ٍيشء
ِع
َ ََْ َ
َ َ ُ َ
ُ ْ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ
ٌ
فليتحلله ِمنه ايلوم قبل أن ال يكون ِدينار وال
َ ْ ْ َ ُْ َ ُ
ٌ َ َ َ ْ
َ
،ِد ْره ٌم؛ إِن اكن هل ع َمل َصا ِل ٌح أ ِخذ ِمنه بِقد ِر َمظل َم ِت ِه
َ ِّ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ
َ
اح ِب ِه
ِ ات ص
ِ َو ِإن لم يكن هل حسنات أخذ ِمن سيئ
َ َ ُ َ
.»ح ِمل َعليْ ِه
ف

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "He who has wronged his brother,
concerning his honor or anything else, let him ask for
his pardon today before there comes a time when there
will be neither a Dinar nor a Dirham (the Day of
Judgment). If he has good deeds, an amount
equivalent to the wrong he has done will be taken from
his good deeds (and given to the one whom he has
wronged). If he has no good deeds, then some of that
person's bad deeds will be taken and loaded upon him".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith describes one of the aspects of social
justice which Islam is keen to spread among its
followers. Abu Hurayrah, may Allah be pleased with
him, reports that the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, said: "He who has
wronged his brother": the term “brother” here means a
brother in Islam. Wronging one’s brother takes several
forms including violating his honor or anything else
related to him. "concerning his honor": honor refers to
all that a person is keen to protect and rejects its
defamation, like his life, his lineage, and family
reputation.
"or anything else": any other type of
wronging such as taking his money or preventing him
from utilizing it. This may also be a form of
generalization of speech after specifying it. "let him ask
for his pardon today": he should ask the one whom he
has wronged to forgive him for his wrongdoing. To
indicate the urgency of the matter, the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, said "today",
meaning the days of the worldly life. He then refers to
the opposite of the worldly life by saying "before there
is no Dinar or Dirham"; i.e. on the Day of Judgment. He
is thus urging the Muslim to seek the pardon of the
person whom he has wronged, even if he would have
to spend much money (Dinar or Dirham) to achieve
that. That is because the loss of money in the worldly
life is much easier than the loss of one’s good deeds or
bearing the bad deeds of another (in case he has no
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ِّ
يصور مظهرا من مظاهر العدالة
هذا احلديث
ِّ
االجتماعية اليت حيرص اإلسالم ىلع بثها بْي صفوف
 فقد أخرب أبو هريرة ريض اهلل عنه أن رسول،أبنائه

) (من اكنت هل مظلمة:اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال
: (ألخيه) أي: قوهل. ما أخذه الظالم أو تعرض هل:أي

: وهذه اجلناية شاملة ألمور متعددة من.يف ادلين

 بيان للمظلمة وهو جانبه اَلي يصونه من: )( ِعرضه
) أو(يشء.نفسه ونسبه وحسبه ويرفض أن ينتقص
 أو، أمر آخر كأخذ ماهل أو املنع من االنتفاع به:أي

) فما عليه إال أن (يتحلله.هو تعميم بعد ختصيص

 من املظلوم: فليطب الظالم حل ما ذكر (منه) أي:أي

 يف أيام ادلنيا: (ايلوم) أي:ومما يؤكد اتلعجيل قوهل
 ال يوجد: (قبل أن ال يكون) أي:ملقابلته بقوهل

 وهو تعبري عن يوم القيامة ويف: )(دينار وال درهم
،اتلعبري به تنبيه ىلع أنه جيب عليه أن يتحلل منه

 ألن أخذ،ولو بذل ادلينار وادلرهم يف بذل مظلمته

ادلينار وادلرهم ايلوم ىلع اتلحلل أهون من أخذ

احلسنات أو وضع السيئات ىلع تقدير عدم اتلحلل

: (إن اكن هل عمل صالح) أي:كما أشار إيله بقوهل
،بأن يكون مؤمنا ظاملا غري معفو من مظلومه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ

خذ) :أي :عمله الصالح (منه) أي :من good deeds to be given to the one whom he has
فانلتيجة( :أ ِ
wronged) in the Hereafter. "If he has good deeds, an
صاحبه الظالم ىلع غريه ،وحيصل هذا األخذ amount equivalent to the wrong he has done will be
واالقتصاص( :بقدر مظلمته)  :ومعرفة مقدار taken and given to his brother. If he has no good deeds,
then some of the bad deeds of the one whom he has
الطاعة واملعصية كمية وكيفية مفوض علمها إىل اهلل
wronged will be taken and loaded upon him." This is the
سبحانه ،هذا  ،وأما إن اكن اجلاِّن من املفلسْي يوم case when the wrongdoer is a believer who is not
احلساب ،فقد قال فيه عليه الصالة والسالم( :وإن pardoned by the one whom he has wronged. The
amount that will be taken from him is determined by
لم تكن) أي :لم توجد (هل حسنات) أي :باقية أو Allah in proportion to the wrong he did. Knowledge of
مطلقا ،فإنه سيحاسب حسابا يثقل اكهله ويزيد يف such obedience and sinfulness in quantity and quality
is referred to Allah the Exalted alone. However, if the
عذابه( :أخذ من سيئات صاحبه) أي :املظلوم
wrongdoer was bankrupt of all good deeds on the Day
ُ
(فح ِمل عليه)  :أي :فوضع ىلع الظالم.
of Reckoning, then, as told by the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, he will be subject to
a harsh reckoning that will burden him and increase his
punishment; some of the bad deeds of the person
whom he wronged will be transferred to the wrongdoer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أبو هريرة-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• مظلمة  :حق ظلمه فيه ماديا اكن أو معنويا.
• عرضه  :ال ِعرض :موضع املدح واَلم من اإلنسان.

• فليتحلله  :أي :يطلب براءة ذمته منه إما بأدائه وإما بعفوه.

فوائد احلديث:
 .1احلرص ىلع ابلعد عن الظلم واالعتداء.
 .2احلث ىلع املبادرة السترباء اَلمة مما علق بها من حقوق.
 .3األعمال الصاحلة يفسدها ويذهب ثمرتها ظلم انلاس وإيذاؤهم
 .4حقوق العباد ال يغفرها اهلل إال بإرجاعها إىل أهلها.
 .5ادلينار وادلرهم هما وسيلة جللب املنافع يف ادلنيا ،أما يف يوم القيامة؛ فاحلسنات والسيئات.
ُ
 .6احلسنات والسيئات توزن يوم القيامة بقدر املظالم.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عَش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن
للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،للهاليل ،نَش :دار ابن اجلوزي ,ادلمام(1415ه) صحيح ابلخاري ،نَش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه[ .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري،
ط ،1دار الفكر ،بريوت 1422( ،ـه) ( :ج])3210 /8

الرقم املوحد)5438( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whoever dies without having fought (in the
cause of Allah) or having thought of
fighting (in the cause of Allah), will die
while having one of the qualities of
hypocrisy.

َ ْ َ َ َ َ ْ َ ر ِّ َ ْ َ ر ْ َ َ َ
من مات َول ْم يغز َول ْم حيَدث نفسه بِالغ ْزو مات
ََ ر َْ ْ َ
ىلع شعبة مِن ن ِفاق

 .1769احلديث:

**

1769. Hadith:

ً
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :من مات ولم
َْ
ُ
ُ ْ
يغ ُز ،ولم حيدث نفسه بالغزو ،مات ىلع شعبَ ٍة من
َ
اق»
نِف ٍ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: “Whoever dies without having fought (in
the cause of Allah) or having thought of fighting (in the
cause of Allah), will die while having one of the qualities
of hypocrisy”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

لك رجل قادر ىلع الغزو يبلغه األجل ولم يغز ولم

حيدث نفسه بذلك أي لم يكلم بالغزو نفسه،

واملعىن لم يعزم ىلع اجلهاد ففيه يشء من انلفاق ،ومن
عالماته يف الظاهر إعداد آلة الغزو ،قال تعاىل{ :ولو

أرادوا اخلروج ألعدوا هل عدة} [اتلوبة ]46 :وقوهل:
(مات ىلع شعبة من نفاق)  :أي :نوع من أنواع

انلفاق ; أي :من مات ىلع هذا فقد أشبه املنافقْي

واملتخلفْي عن اجلهاد ،ومن تشبه بقوم فهو منهم،

**

Any man who dies although he was capable of fighting
in the cause of Allah but neither fought nor had the
intention to do so, has something of hypocrisy. The
intention is proved by preparing the gear needed for
fighting. Allah the Almighty says: {And if they had
intended to go forth, they would have made some
preparation for it.} [Surat-ut-Tawbah: 46] Whoever dies
in this state is similar to the hypocrites and laggers who
do not take part in jihad. Since whoever imitates a
category of people does belong to them, therefore
every believer must have the intention of making jihad.

فيجب ىلع لك مؤمن أن ينوي اجلهاد .وكونه يغزو أي
بَشوط الغزو اجلهاد ،فإذا توفرت ُعمل به وإال بقيت
انلية موجودة إىل حْي توفر دوايع اجلهاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

َ َْ
• َم ْن ل ْم يغ ُز  :أي لم يبارش القتال يف سبيل اهلل
ُ ِّ َ ْ ُ َ
• لم حيَدث نف َسه بِالغ ْزو  :لم ينو الغزو
• شعبة  :خصلة

فوائد احلديث:
 .1أن من لم يغز ولم حيدث نفسه به فقد أشبه املنافقْي يف ختلفهم عن اجلهاد.
 .2حتديث انلفس بالغزو بصدق يرفع العبد إىل مقام أهل االيمان.
 .3حث اإلمام رعيته ىلع االستعداد للجهاد ،وعدم َّ
تعود اجلنب واخلوف من لقاء العدو.
 .4أقل اجلهاد إشغال الفكر وانلفس فيه
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .نزهة املتقْي رشح
رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن
اجلوزي .رشح رياض الصاحلْي البن عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .رياض الصاحلْي ،للنووي .املحقق  :د .ماهر ياسْي
الفحل.دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري (املتوىف1014 :ه) دار الفكر،
بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م

الرقم املوحد)6404( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Allah does not listen as attentively to
anything as He listens to a Prophet with a
melodious voice.

ما أذن اهلل ليشء ما أذن نليب حسن الصوت

 .1770احلديث:

**

1770. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
َ َ
َ
نليب
ن
ذ
أ
ما
ليشء
اهلل
أذن
عليه وسلم -قال« :ما
ِ
upon him, said: "Allah does not listen as attentively to
َ َ
حسن الصوت يتَغ َّىن بالقرآن جيهر به».
anything as He listens to a Prophet with a melodious
voice chanting the Qur’an audibly".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث احلث ىلع حتسْي الصوت عند قراءة
القرآن يف الصالة وغريها ،حبيث أنه َّ
حيسن به صوته
ً
ً
مرتنما ىلع طريق اتلحزن ،مستغنيًا به عن
جاهرا به،

غريه من األخبارً ،
طابلا به غىن انلفس ،راجيًا به غىن

ايلد ،واملقصود باتلغين يف احلديث هو اتلحسْي

Brief Explanation:
**

This Hadith urges us to beautify and raise our voices
when reciting the noble Qur’an. We ought to recite it in
a sad tone while believing that the Quran makes us selfsufficient and in no need for other sources of
information. "Chanting the Qur’an" means beautifying
one’s voice in reciting, not singing the Qur’an like
musical rhythms.

وليس جعله مثل إيقاَعت األاغِّن املوسيقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• َيتغىن بالقرآن  :حيسن صوته بالقرآن.
َ
الر َ
• أ ذن ْ :
استَ َم َعَ ،و ُه َو يدل كذلك ىلع ِّ
بول.
والق
ا
ض
ِ
ِ

فوائد احلديث:
 .1استحباب حتسْي الصوت بالقراءة القرآن وترتيلها ،وهو متفق عليه.
 .2يعطي اهلل سبحانه األجر العظيم ىلع حسن الصوت يف تالوة القرآن.
املصادر واملراجع:
1/رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/2 .رشح

رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/3 .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري؛ للشيخ عبداهلل
الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،ه/4 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل،
1407ه/5 .صحيح ابلخاري  -عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه/6 .صحيح مسلم ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق،
دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه/7 .فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-
بريوت/8 .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه/9 .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6218( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ًّ
ما بعث اهلل نبيا إًل رىع الغنم

Allah did not send a prophet except that he
tended sheep.
**

1771. Hadith:

: احلديث.1771

ِّ
Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, صىل اهلل- انليب
 عن-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
ً ُ َ ََ
reported: "The Prophet, may Allah’s peace and َ َ َ
َ َ
،" "ما بعث اهلل نبيا إال رىع الغنم: قال-عليه وسلم
blessings be upon him, said: 'Allah did not send a
َ
ُُ
َ
َ
ُ ُ
prophet except that he tended sheep.' His Companions  كنت أرَعها ىلع، "نعم: قال، وأنت؟:فقال أصحابه
َ
َ قَ َرار
said: 'And you?' He said: 'Yes, I used to tend sheep for
."ألهل مكة
يط
ِ
ِ
the people of Makkah in return for some Qiraats (a
certain portion of a dinar or dirham)”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

All prophets tended sheep sometime during their life,  وظاهر احلديث أن،لك األنبياء رعوا الغنم يف حياتهم
and the apparent meaning of the Hadith indicates that
this was before their being prophets. Scholars said that  احلكمة من ذلك: َللك قال العلماء،ذلك قبل انلبوة
the wisdom behind this (i.e. herding sheep) is for a أن يتمرن اإلنسان ىلع رَعية اخللق وتوجيههم إىل ما
person to be trained to look after people and direct them
فيه الصالح؛ ألن الرايع للغنم تارة يوجهها للمرىع
to what is good for them; because a shepherd
sometimes directs the flock to the pasture, and  فانليب،وتارة يبقيها واقفة وتارة يردها إىل املراح
sometimes keeps them standing still, and other times عليه الصالة والسالم سريىع األمة ويوجهها إىل
takes them back to the pasture. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, was being اخلري عن علم وهدى وبصرية اكلرايع اَلي عنده
prepared for taking care of the Ummah (Muslim nation)  وعنده نصح وتوجيه للغنم إىل،علم باملرايع احلسنة
and directing it to all what is good, based upon
 واختريت. وما فيه غذاؤها وسقاؤها،ما فيه خريها
knowledge, guidance and insight; just as the shepherd
who has knowledge of the best pastures, and sincerely الغنم ألن صاحب الغنم متصف بالسكينة واهلدوء
directs the sheep to wherever there is good,  فإن أصحابها يف الغالب،واالطمئنان خبالف اإلبل
nourishment and water for them. Sheep were chosen
in particular because the one who tends sheep  ألن اإلبل كذلك فيها الشدة،عندهم شدة وغلظة
possesses the traits of tranquility, calmness and  فلهذا اختار اهلل سبحانه وتعاىل لرسله أن،والغلظة
serenity, unlike the ones who tend camels, and who are
mostly harsh and tough, because camels are harsh and .يرعوا الغنم حىت يتعودوا ويتمرنوا ىلع رَعية اخللق
tough too. That is why Allah, Glorified and Exalted be
He, chose for His messengers to be shepherds to be
trained and accustomed to taking care of people.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. وهو جزء من ادلينار أو ادلرهم، مجع قرياط: • قراريط

:فوائد احلديث

. باشتغاهلم بأبسط احل َِرف-عليهم الصالة والسالم-  تواضع األنبياء.1

ً
. وجيب أن يتحرى يف ذلك أن يكون حالال، ففيه الربكة ملن قنع، يستحب للعبد أن يتكسب ويطلب الرزق وإن قل.2

. احلكمة من ريع األنبياء الغنم؛ يلتمرنوا بذلك ىلع سياسة األمم.3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .فتح ابلاري
بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار،
دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6219( :

297

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ما بيق منها؟-أي الشاة -قالت :ما بيق منها إًل

What is left of it (the sheep)? She replied:
Nothing is left except its shoulder. He said:
All of it is left except its shoulder.

كتفها .قال :بيق لكها غري كتفها.

 .1772احلديث:

**

1772. Hadith:

عن َعئشة ريض اهلل عنها :أنهم ذحبوا شاة فقال انليب ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that
they slaughtered a sheep, so the Prophet, may Allah’s
صىل اهلل عليه وسلم« :ما بِق منها؟» قالت :ما بِق
peace and blessings be upon him, asked: “What is left
منها إال كتفها .قال« :بِق لكها غري كتفها».
”of it?” She replied: “Nothing is left except its shoulder.
He said: “All of it is left except its shoulder”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ذبح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شاة ثم تصدقوا بها The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, slaughtered a sheep then they gave all of it in
إال كتفها ,فقال هلا انليب صىل اهلل عليه وسلم :بقيت charity except its shoulder. So he said to ‘A’ishah, may
الشاة عند اهلل تعاىل ثوابا وأجرا جنده يف اآلخرة؛ ألنه Allah be pleased with her, that all of the sheep remains
for them with Allah the Almighty as reward that they will
تصدق بها ،أما ما لم يتصدق به فليس باقيا ىلع
receive in the Hereafter, because it was given out in
احلقيقة.
charity. As to the part that was not given out in charity
(the shoulder), it is actually not left for them because it
is not rewarded.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريجَ :عئشة ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1استحباب الصدقة واالهتمام بها وأن ال يستكَث اإلنسان ما أنفقه فيها
 .2بيان كرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأهل بيته
 .3مال العبد احلقيِق ما يقدمه ويدخر ثوابه عند اهلل
ً
 .4ال يضيع اهلل أجر من أحسن عمال بل حيفظه ويوفيه إياه يوم القيامة
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي -املؤلف :حممد بن عيَس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيَس (املتوىف279 :ه) حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ( ـج،1
 )2وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الَشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب -
مرص السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ,تأيلف :أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاِّن ,انلارش :مكتبة املعارف ,طَ 1عم  .1415رياض
الصاحلْي -املؤلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي -تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسْي الفحل رئيس -انلارش :دار ابن كثري للطباعة
والنَش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت -الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن
اجلوزي.

الرقم املوحد)5810( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ما تركت بعدي فتنة يه أرض ىلع الرجال من

 .1773احلديث:

I am not leaving a trail behind me that is
more harmful to men than women.

النساء

**

1773. Hadith:

ً
عن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما -مرفوَع« :ما Usaamah ibn Zayd, may Allah be pleased with him,
reported the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "I am not leaving a trail behind me
that is more harmful to men than women".

تركت بعدي فتنة يه أْض ىلع الرجال من النساء».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن النساء سبب The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, informs us that women are a major cause for trial.
عظيم للفتنة وذلك بإغرائهن وإماتلهن عن احلق إذا This is because women cause temptation as a result
خرجن واختلطن بالرجال ,وإذا حصلت خلوة بهنfrom deviating from the right way when they go out and ،
mix with men. The situation worsens when they meet
والرضر هنا يكون يف ادلين وادلنيا.
men in private. This will inflict harm on both one's
religion and worldly affairs.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أسامة بن زيد ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• فتنة  :ابتالء واختبار.

فوائد احلديث:
 .1فتنة النساء أخطر من غريها ىلع الرجال.
املصادر واملراجع:
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي ..تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري ،
ايلمامة – بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،

الرقم املوحد)5830( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, never struck
anything with his hand, neither a woman
nor a servant, except when he was fighting
in the cause of Allah.

-صىل اهلل عليه وسلم- ما رضب رسول اهلل
 إًل أن، وًل امرأة وًل خادما،شيئا قط بيده
جياهد يف سبيل

**

1774. Hadith:

: احلديث.1774

ً
‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: “The  «ما ْضب رسول: مرفوَع-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
َ
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
 وال امرأة، شيئا ق ُّط بيده-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
be upon him, never struck anything with his hand,
neither a woman nor a servant, except when he was نيل منه
ِ  وما، إال أن جياهد يف سبيل اهلل،وال خادما
fighting in the cause of Allah. He would never avenge  إال أن ينتهك يشء من،يشء َق ُّط فينتقم من صاحبه
himself concerning anything that was done to him
except if the limits of Allah, the Almighty, were
transgressed. Then (in that case) he would seek
revenge for the sake of Allah, the Almighty”.

.» فينتقم هلل تعاىل،حمارم اهلل تعاىل

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

One of the morals of the Prophet, may Allah’s peace  أنه ما-عليه الصالة والسالم- من أخالق انليب
ً
and blessings be upon him, was that he never hit an
ْضب شيئا من احليوانات وال
animal or other creature, and he neither hit a woman من غريها يف أي زمن
ً
nor a servant though it was common practice to hit  ال امرأة وال خادما؛ ألن َعدة أغلب،من األزمنة
them. Since he never hit these two despite the common
صىل اهلل-  وإذا لم يرضبهما انليب،انلاس ْضبهما
practice, he did not hit any other creature whom it was
not common to hit with greater reason. The exception  مع جريان العادة بذلك فغريهما ممن لم-عليه وسلم
was when he would fight in the cause of Allah to raise  إال أن جياهد يف سبيل اهلل إلعالء،يعتد ْضبه أوىل
the word of Allah high. He also never sought vengeance
ً
،منه
فانتقم
 وما نال أحد منه شيئا،لكمة اهلل تعاىل
for harm that was inflicted upon him, such as the
incident in the Battle of Uhud, when the disbelievers كما وقع من شج الكفار لرأسه يف أحد وكَّس رباعيته
injured his head and broke one of his front teeth, and
 ومع ذلك يعفو،وغري ذلك مما وقع من إساءتهم
other acts of aggression and assault on their part. He
used to pardon, forgive, and show forbearance. He did  إال إذا انتهكت حمارم اهلل، وال ينتقم،ويصفح وحيلم
not seek vengeance except when the limits of Allah
. فإنه ال يقر أحدا ىلع ذلك
were transgressed, as he never approved of any such
act from anyone.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  َعئشة:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ناهل الكفار بأذى كشج رأسه: • نيل منه
 خترق وتؤىت: • ينتهك
 فيعاقب: • فينتقم

:فوائد احلديث
. وعفوه، وصربه، حسن خلقه صىل اهلل عليه وسلم وحلمه.1
. الغضب هلل ال ينايف احللم واألناة والرفق والعفو.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3إقامته صىل اهلل عليه وسلم حدود اهلل ىلع من يستحقها وال يمنعه من ذلك رفقه ورمحته؛ ألن ذلك من رمحة املحدود.

 .4ادلاللة ىلع أهمية اجلهاد يف سبيل اهلل وأنه من صفات املرسلْي.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .كنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .تطريز رياض الصاحلْي
لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي،
لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلْي البن
عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6391( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع يف
َ
َ
َ َ
ر
َ ْ
بيته؟ قالت :اكن يكون يف مِهن ِة أهلِ ِه -يعين:
ر َ َ
َ
ِدمة أهلِ ِه -فإذا َح َ َ
ت الصالة ،خ َرج إَل
خ
ُض ِ

 .1775احلديث:

What did the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, used to do at his
home? She said: "He used to be at the
service of his family. But when the time for
prayer came, he would go out to the
prayer".

الصالةِ

**

1775. Hadith:

ُ
َ ْ
عن األسود بن يزيد ،قالُ :سئِلت َعئشة -ريض اهلل
َ
ْ َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يَصن ُع يف
عنها -ما اكن
َ
ُ
َ ْ
كون يف مهنَة أهله -يَعين :خ َ
اكن يَ
دمة
بَي ِت ِه؟ ،قالت:
ِ
ِ ِ ِِ
ُ َ
أهل ِه -فإذا َح َ َ
الصالة ،خ َر َج إىل الصال ِة.
رض ِت
ِ
درجة احلديث :صحيح.

Al-Aswad ibn Yazeed reported that `Aa’ishah, may
Allah be pleased with her, was asked about what the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
used to do at his home. She said: "He used to serve his
family. But when the time for prayer came, he would go
out to the prayer".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

من تواضع انليب -عليه الصالة والسالم -أنه اكن يف
بيته يف خدمة أهله ،حيلب الشاة يصلح انلعل،

َيدمهم يف بيتهم ،ألن َعئشة سئلت ماذا اكن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يصنع يف بيته؟ ،قالت :اكن يف
مهنة أهله يعين يف خدمتهم -عليه الصالة والسالم-

 ،وهذا من أخالق انلبيْي واملرسلْي عليهم السالم
اتلواضع واتلذلل يف أفعاهلم ،وابلعد عن الرتفه

واتلنعم.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, was at the service of his family at home out of
humbleness and modesty. He used to milk the sheep,
fix the footwear, and serve them with regard to their
house chores. That is because when `Aa'ishah was
asked about what the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, used to do in his home, she
said: "He was at the service of his family." In fact, this
is the attitude of the prophets and messengers, peace
be upon them. They are modest and humble in their
actions and do not lead the life of luxury and comfort.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريجَ :عئشة بنت أِب بكر -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1كمال تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -وبره بأهله.
 .2األعمال ادلنيوية ينبيغ أن ال تليه العبد عن الصالة.
 .3حمافظة انليب –صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الصالة يف أول أوقاتها.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض،
1426ه .رشح صحيح ابلخاري؛ ألِب احلسن يلع بن خلف بن بطال ،ضبط أِب تميم يارس بن إبراهيم ،مكتبة الرشد-الرياض .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .نزهة املتقْي
رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6220( :
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َْر
ْ َ
ْ ر ْ
ما مِن مسلِم يموت هل ثالثة لم يبلغوا احل ِنث إًل
ْ َ َ
ه َ ْ
َْ ه ر
أدخله اهلل اجلنة بِفضل َرمحت ِ ِه إياه ْم

 .1776احلديث:

Any Muslim who loses (to death) three
children before reaching puberty will be
admitted by Allah into Paradise because of
his being merciful to them.
**

1776. Hadith:

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

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
)be upon him, said: 'Any Muslim who loses (to death
three children before reaching puberty will be admitted
by Allah into Paradise because of his being merciful to
them"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ال يموت ألحد من املسلمْي ثالثة أوالد صغار ذكورا If a Muslim loses three small children, whether they
were male or female, before they reach the age of
ً
أو إناثا لم يتجاوزوا ِسن ابللوغ؛ إال اكن ذلك سببا يف puberty, then that will be a reason for the parent to enter
َّ
Paradise.
دخوهل اجلنة.
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري .ملحوظة :يف رياض الصاحلْي أنه متفق عليه لكنه مما انفرد به ابلخاري.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

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

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

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش  1407ه .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف:
محد بن نارص العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة
رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل،
النَش 1418 :ه1997 -م.
1428ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .ديلل
رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف:
الفاحلْي ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نَش.
حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة1426 :ه .منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان َ ،عم النَش:
1410ه.

الرقم املوحد)8875( :
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ً
ً
حريرا ألني من كف
ما مسست ديباجا وًل

I have never touched plain or woven silk
softer than the palm of the Messenger of
Allah.

-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

**

1777. Hadith:

ً

Anas, may Allah be pleased with him, said: "I have
never touched plain or woven silk softer than the palm
of the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, nor have I smelt a perfume
more pleasant than the fragrance of the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him.
Verily, I have served the Messenger of Allah, may
Allah’s peace and blessings be upon him, for ten years,
and not once did he say to me: “Uff”, nor did he say
about something I had done: “Why did you do it?” nor
about something I hadn’t done: “Why didn’t you do it”?
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

: احلديث.1777

ُ  َما َمس ْس: قَ َال،-ريض اهلل عنه- عن أنس
ت ِديبَاجا
ِ
َ َ
ِّ َ
َ َ ْال َحريراً أل
صىل اهلل عليه- هلل
ْي ِم ْن كف
و
ِ رسول ا
ِ
ِ
َ ًَ َ ُ ْ َ َ َ َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
رسول
اِئ ِة
ِ اِئة قط أطيب ِمن ر
ِ  وال شممت ر،-وسلم
ِ
ْ َََ
ُ
هلل
ِ  ولقد خدمت رسول ا،-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا
َ َ
َ
ْ َ
ُّ
َ
: فما قال يل قط، عَش سنْي-صىل اهلل عليه وسلمْ َ
َ
ٍّ ُ
َ َ
َ َ َ َ
ُ ْ َ
 َوال ليش ٍء ل ْم، ل ِ َم ف َعلتَه؟: َوال قال لِيش ٍء ف َعلتُه،أف
َ َ ََْ َ
.ت كذا؟
 أال فعل:أفعله
. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, who
had served the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, for ten years, said: "I have
never touched plain or woven silk softer than the palm
of the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him." People would find the hands of
the Prophet soft when they touched them, and they
would also find his fragrance pleasant. Anas narrates
that he never smelt a perfume more pleasant than the
fragrance of the Prophet. He then said that he served
the Prophet for ten years, and not once did he say: “Uff”
to him, and that is an interjection that indicates being
unhappy with someone. For ten years, the Messenger
never expressed being unhappy with him, whereas if
someone served us or accompanied us for a week or
so, we would inevitably feel some sort of annoyance
with them. The Prophet also never questioned why he
did something in a certain way, including the things that
Anas did without the Prophet's instructions. Even
though he was his servant, he treated him kindly and
respectfully and never asked why he didn’t do
something that he hadn’t done. This is part of the good
moral character of the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him.

 ما مسست: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
ً
ً
صىل اهلل- حريرا وال ديباجا ألْي من يدي رسول اهلل
 واكن أنس بن مالك قد خدم انليب صىل،-عليه وسلم
صىل اهلل-  فاكنت يده،اهلل عليه وسلم عَش سنْي
ً
صىل اهلل-  وكذلك أيضا راِئته، يلنة-عليه وسلم
ً
 ما شم طيبا قط أحسن من راِئة انليب-عليه وسلم

 ولقد خدمت انليب: ويقول.-صىل اهلل عليه وسلم أف: فما قال يل، عَش سنْي-صىل اهلل عليه وسلمً
 ما تضجر منه أبدا عَش سنوات َيدمه ما: يعين،قط
 أو صاحبه، والواحد منا إذا خدمه أحد،تضجر منه
ً
،أحد ملدة أسبوع أو حنوه البد أن جيد منه تضجرا
، عَش سنوات-صىل اهلل عليه وسلم- لكن الرسول
 وال،وهذا الرجل َيدمه ومع ذلك ما قال هل أف قط

 حىت األشياء اليت، لم فعلت كذا؟:قال ليشء فعلته
ً
صىل اهلل- يفعلها أنس اجتهادا منه ما اكن الرسول
 يؤنبه أو يوخبه أو يقول لم فعلت كذا؟-عليه وسلم
َ
 ل ِ َم لم: وكذلك ما قال ليشء لم أفعله،مع أنه خادم
عليه-  وهذا من حسن خلقه،تفعل كذا وكذا؟

.-الصالة والسالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فقد نبهوا ىلع،)65/9(  كنوز رياض الصاحلْي: انظر، وهو مركب من حديثْي، لم أجده بهذا اللفظ يف الصحيحْي: متفق عليه تنبيه:راوي احلديث
.ذلك
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اتلخريج :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

ً

ً
• ديباجا  :ثوبا متخذا من احلرير.
ٍّ
ُّ
ُّ
وتكره.
تضجر
• أف  :لكمة
ً

فوائد احلديث:
 .1كمال أخالق الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -وحسن معاملته خلادمه وأصحابه.
 .2احلث ىلع الرفق باخلادم ،وعدم اتلضجر من فعله.
 .3احلث ىلع اتلنظيف واتلطيب ،وهكذا اكن فعله -صىل اهلل عليه وسلم-.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض،
1426ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز
رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف
د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6221( :
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ما من امرئ مسلم َتُضه صالة مكتوبة

There is no Muslim man who, when an
obligatory prayer becomes due, perfects its
ablution...

فيحسن وضوءها

**

1778. Hadith:

: احلديث.1778

-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن عثمان بن عفان
ْ ْ
ئ مسلم
ٍ  "ما من ام ِر: قال-صىل اهلل عليه وسلم
ْ َ
ُ ُ َْحت
،رض ُه صالة مكتوبة فيُح ِس ُن وضوءها؛ وخشوعها
َّ
 إال اكنت كفارة ملا قبلها من اَلنوب ما لم،وركوعها
َّ
َ ُ
." وذلك ادلهر لكه،تؤت كبرية

‘Uthmaan ibn ‘Affaan, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: “There is no Muslim man
who, when an obligatory prayer becomes due, perfects
its ablution, its focus and humility, and its bowing,
except that it becomes an expiation for the past sins,
unless major sins are committed; and that continues for
all time”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

“There is no Muslim man” and also no Muslim woman.  "حترضه، ومثله املرأة املسلمة،""ما من امرئ مسلم
“When an obligatory prayer becomes due”, meaning: its
time comes while he is under the obligation to offer it.  يدخل وقتها وهو خماطب بأدائها: أي،"صالة مكتوبة
“Perfects its ablution.” He performs it in the proper  فيؤديه ىلع الوجه املَشوع،""فيحسن وضوءها
manner prescribed by the Shariah. "And its focus and
 وسائر أراكنها بأن أَت: أي،" "وخشوعها وركوعها
humility and its bowing", meaning: and all its other
pillars. He fulfills all of these in the most proper way. ،بكل من ذلك ىلع أكمل هيئاته من فرض وسنة
Perfection of ablution means observance of all its  اإلتيان به جامع الفرائض والسنن:فإحسان الوضوء
obligatory and supererogatory elements as well as its
ethics. Proper focus and humility means turning to Allah ، كمال اإلقبال واتلوجه: وإحسان اخلشوع،واآلداب
wholeheartedly and being devoted to Him completely.  "ملا، مكفرة: أي،" "كفارة، هذه الصالة،""إال اكنت
"Except that it", meaning: this prayer “Becomes an َ ُ
 "ما لم تؤت، املعايص الصغائر: أي،"قبلها من اَلنوب
expiation for", meaning: atonement for. “The past sins",
ٌ
meaning: the minor sins. “Unless major sins are ، لم يعمل كبرية من كبائر اَلنوب: أي،"كبرية
committed", meaning: unless he perpetrates any of the  تكفري ما ذكر من اَلنوب حبسن: أي،""وذلك
grave sins. “And that”, meaning: expiating the minor
ً
sins by virtue of perfection of ablution and focus and  تنبيها ىلع تعميم،"الوضوء واخلشوع "ادلهر لكه
humility in prayer. “Continues for all time." This is a  وأن ذلك غري،تكفري الطاَعت للصغائر لك زمن
reminder that the expiation for minor sins through pious
acts generally applies to all times and eras and is not صىل اهلل- مقصور ىلع أرشف األزمنة من عرصه
َّ
limited to the best era, that of the Prophet, may Allah's ؛ بل-ريض اَّلل عنهم-  وعرص الصحابة-عليه وسلم
peace and blessings be upon him, and his
.َعم لسائر األعصار
Companions.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عثمان بن عفان:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. مفروضة: • مكتوبة
. ساترة وماحية: • كفارة

. إقباهل ىلع اهلل تعاىل بقلبه فيها: • خشوعها
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• الوضوء  :استعمال ماء طهور يف األعضاء األربعة (ويه الوجه وايلدان ،والرأس ،والرجالن) ىلع صفة خمصوصة يف الَشع.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ ىلع املسلم أن حيسن وضوء الصالة بإكمال سننها.
 .2اخلشوع روح الصالة.
 .3الصالة املكفرة لذلنوب يه اليت يؤديها العبد وهو حاْض القلب ،خاشع يبتيغ بها وجه اهلل.
 .4تنبيه ىلع تعميم تكفري الطاَعت للصغائر لك زمن.
املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي/2 .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه/3 .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب
العريب-بريوت/4 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،
1428ه/5 .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه/6 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛
تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة/7 .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه/8 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6254( :
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ما من أحد يسلم يلع إًل رد اهلل يلع رويح حىت

Whenever someone greets me, Allah
restores my soul to me so that I return his
greeting.

أرد عليه السالم

 .1779احلديث:

**

1779. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
َّ
عليه وسلم -قال« :ما من أحد ي ُ َسلِّ ُم َّ
اهلل
رد
إال
يلع
blessings be upon him, said: "Whenever someone
ُ َّ
َّ
أرد عليه السالم».
يلع رويح حىت
greets me, Allah restores my soul to me so that I return
his greeting".
Its chain of narrators is
Hadith Grade:
درجة احلديث :إسناده حسن.
Hasan/Sound.
**

املعىن اإلمجايل:

ما من أحد يُسلم ىلع انليب إال َر َّد ُ
اهلل عليه روحه

حىت يرد السالم ،فإذا سلمت ىلع انليب -صىل اهلل
َّ
عليه وسلمَ -رد اهلل عليه روحه فرد عليك السالم،
ً
والظاهر أن هذا فيمن اكن قريبا منه؛ كأن يقف ىلع
قربه ،ويقول :السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل
ً
وبراكته ،وحيتمل أن يكون َعما ،واهلل ىلع لك يشء

قدير.

Brief Explanation:
**

This Hadith indicates that whenever anyone greets the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
Allah returns the Prophet's soul to him so that he greets
that person back. Apparently, this applies to those who
are close to the Prophet, such that they stand close to
his grave and greet him by saying: "May the peace,
"mercy and blessings of Allah be upon you, O Prophet.
It is also possible that it applies in general. Indeed, Allah
is over all things Competent.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• يسلم  :أي :قال السالم عليك أو صىل اهلل عليه وسلم ،وحنو ذلك ،و قول اإلنسان السالم عليكم خرب بمعىن ادلَعء ،وهل معنيان .1 :اسم
السالم عليك; أي :عليك براكته باسمه .2 .السالمة من اهلل عليك.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اإلكثار من الصالة والسالم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-يلحظى املسلم برد السالم منه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2حياة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قربه يه أكمل حياة حيياها إنسان يف برزخه ،فال يعلم حقيقتها إال اهلل -تعاىل ،-واحلديث ليس فيه حجة
ملن يقول حبياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حياة ما نعيشها حنن ،حىت ال يستدل به أهل الَشك ىلع االستغاثة به عليه الصالة والسالم ،وإنما
يه حياة برزخيه.

املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي/2 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه /3 .سنن أِب داود -حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا
 بريوت /4رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/5 .صحيح سنن أِب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارصادلين األبلاِّن ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نَش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
/6نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)6222( :
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ما من عبد يقول يف صباح ُك يوم ومساء ُك

Anyone (believer) who says every morning
and evening: “In the Name of Allah with
whose Name nothing on earth or in the sky
can cause harm, and He is All-Hearing and
All-Knowing,” nothing will harm him.

يللة :بسم اهلل اذلي ًل يُض مع اسمه َشء يف

األرض وًل يف السماء وهو السميع العليم ،ثالث
مرات ،إًل لم يُضه َشء

 .1780احلديث:

**

1780. Hadith:

ً
عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :ما `Uthman ibn `Affan, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘Anyone (believer) who
says every morning and evening: “In the Name of Allah
with whose Name nothing on earth or in the sky can
’cause harm, and He is All-Hearing and All-Knowing,
nothing will harm him”’.

من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة :بسم

اهلل اَلي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف
السماء وهو السميع العليم ،ثالث مرات ،إال لم يَ ُ َّ
رض ُه

يشء».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ما من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة أي

بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس ،ويف رواية

أمحد" :قال يف أول يومه أو يف أول يللته "( :بسم اهلل)
أي :أذكر اسمه ىلع وجه اتلعظيم واتلربك( .اَلي ال
يرض مع اسمه) أي :مع ذكره باعتقاد حسن ونية

خالصة ( .لم يرضه يشء) اكئن (يف األرض وال يف
السماء) أي :من ابلالء انلازل منها (وهو السميع)

أي :بأقوانلا (العليم) أي :بأحوانلا ويف احلديث ديلل
ىلع أن هذه اللكمات تدفع عن قائلها لك ْض اكئنًا ما

Brief Explanation:
**

Any Muslim who says every day, after sunrise and after
sunset (or at the beginning of the day or night [as in
Ahmad's narration]): ''In the Name of Allah…'', i.e. I
mention Allah’s Name exalting Him and seeking His
blessings, ''…with whose Name'', i.e. that I mention with
good belief and sincere intention, nothing on earth or in
the sky will cause him harm. Allah hears what we say
and knows our conditions. The Hadith is evidence that
these words keep away harm, whatever form it may be,
from the one who says them.

اكن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ يف الكربى وأمحد
اتلخريج :عثمان بن عفان-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1تأكيد اإلتيان بهذا اَلكر يلتِق اإلنسان بقدرة اهلل تعاىل من مجيع ابلأس والرضر
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 .2االعتماد ىلع اهلل تعاىل وحده يف طلب انلجاة والسالمة والعافية من مجيع انلوائب واملصائب وانلوازل  ،فإنه سبحانه وتعاىل هو الوايق واحلافظ
لإلنسان  ،وبقدرته تعاىل يرصف لك أذى وبالء
 .3روى هذا احلديث عن عثمان بن عفان –ريض اهلل عنه-ابنه أبان وهو من ثقات اتلابعْي  ،واكن أبان قد أصابه الفالج (شلل) فجعل الرجل
اَلي سمع منه احلديث ينظر إيله  ،فقال هل أبان :مالك تنظر إيل فواهلل ما كذبت ىلع عثمان وال كذب عثمان ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،
ولكن ايلوم اَلي أصابين غضبت فنسيت أن أقوهلا"  ،ويستفاد من ذلك ما ييل :أ -الغضب آفة حتول بْي املرء وعقله  .ب -إذا أراد اهلل إنفاذ
قدره رصف العبد عما حيول بينه وبْي ذلك  .ت -ادلَعء يرد القضاء .ث -قوة يقْي السلف األول باهلل وتصديقهم بما أخرب به رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم.
 .4قوهل صىل اهلل عليه وسلم  ":يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة" ديلل ىلع عدم انقطاع سبب احلماية الربانية للعبد إذا قال هذا اَلكر كما
ورد يف احلديث  ،ألن اتصال الصباح بايلوم  ،واملساء بالليلة يدل ىلع ما تقدم.

 .5من فوائد تقييد اَلكر بالصباح واملساء قطع الغفلة عن املسلم واستحضاره ادلائم بأنه عبد هلل تعاىل حىت ال َيرج عن وظيفته األصلية وأيضا
ليستحرض املسلم أهمية الوقت والزمان ،
 .6يربز احلديث قيمة اثلواب وما جبلت عليه انلفس البَشية من طلبها للثواب والعوض عما تقوم به  ،وَلا علق انليب صىل اهلل عليه وسلم
األجر العظيم من احلماية ودفع الَشور بمجرد لكمات يسريه يقوهلا املسلم يف صباحه ومسائه.

 .7أن جزاء هذا اَلكر إنما يكون ملن أَت به يف أول الليل وانلهار.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .ديلل

الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عَش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه سنن أِب داود  -سليمان بن األشعث
ِّ
الس ِج ْستاِّن حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت  -سنن الرتمذي  -حممد بن عيَس  ،الرتمذي ،حتقيق
وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
  1975م  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالةالطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م السنن الكربى للنسايئ (املتوىف303 :ه) حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه :شعيب
األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -صحيح الرتغيب والرتهيب لْلبلاِّن( ،ط،)5مكتبة املعارف – الرياض- .
صحيح اجلامع الصغري وزيادته لْلبلاِّن ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408( ،ه) - .مرَعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للمباركفوري  ،الطبعة:
اثلاثلة ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند 1404 ( ،ه)  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار
الفكر ،بريوت 1422( ،ـه)

الرقم املوحد)6093( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No invading group or detachment sets out
to fight in the cause of Allah and gets its
share of the booty and returns safe and
sound, but it has been given two-thirds of
its reward in this world. On the other hand,
no invading group or detachment returns
defeated and injured but it will receive its
full reward in the Hereafter.

َ َْ َََْ
َ ه
َ
َسي ٍة تغزو فتغنم َوتسل رم إًل
ما من اغزي ٍة أو
ِ
ََ ه ر ررَ ر ر
َ ْ
ْوما من َاغزيَة َأو
،ورهِم
ٍ ِ
ِ اكنوا قد تعج رلوا ثلَث أج
َ ه ْ ر َر َ ر
ْور رهم
اب إًله تم رأ رج ر
ِ َسي ٍة ُت ِفق وتص
ِ
**

1781. Hadith:

: احلديث.1781

-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
َ َ َْ َ
َ اغزية أو
َ  «ما من:ًمرفوَع
رس َّي ٍة تغزو فتَغنم َوت ْسل ُم إال
ٍ
ِ
َ
َ
َ ،اكنوا قد َت َع َّجلُوا ثُلُ َيث أُ ُجوره ْم
وما من اغ ِز َي ٍة أ ْو
ِِ
َّ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ
ُ
ْ
ُ ال تم أُ ُج
.»ورهم
رسي ٍة خت ِفق وتصاب ِإ
ِ

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, said: “No invading group or
detachment sets out to fight in the cause of Allah and
gets its share of the booty and returns safe and sound,
but it has been given two-thirds of its reward in this
world. On the other hand, no invading group or
detachment returns defeated and injured but it will
receive its full reward in the Hereafter”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

There are two possible interpretations of this Hadith:  أن لك َرس َّية قاتلت: األول:للحديث احتماالن
ِ
First: The reward of any detachment, which fought the
َّ
enemy and was safe and received its share of the األعداء ثم سلمت منهم وغنمت فإن أجرها أقل من
َ
َْ
booty, is less than the reward of another detachment  كما، أو سلمت ولم تغنم،رسية أخرى لم تسلم
that was injured and took no booty. This interpretation
 احلديث ديلل ىلع: اثلاِّن.رجحه انلووي رمحه اهلل
is favored by an-Nawawi, may Allah have mercy upon
him. Second: The Hadith is a proof that the war booty  إنما فيه تعجيل،حل الغنيمة وليست منقصة لْلجر
is lawful and does not reduce the reward. Simply, part بعض األجر مع التسوية فيه للغانم وغري الغانم إال
of the reward is received in this world instead of the
Hereafter, and both teams shall receive equal rewards. أن الغانم عجل هل ثلثا أجره وهما مستويان يف مجلته
The victorious one, however, receives two thirds of its وقد عوض اهلل من لم يغنم يف اآلخرة بمقدار ما فاته
reward in advance in this world, but their overall reward
 كما قال ابن،من الغنيمة واهلل يضاعف ملن يشاء
is equal. In the Hereafter, Allah compensates those
عبد الرب رمحه اهلل
who missed the booty with an amount equal to what
they missed, and Allah multiplies the reward for
whomever He likes. This is the interpretation of Ibn
`Abdul-Barr, may Allah have mercy upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمرو بن العاص:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ٌ
َ
. صفة جلماع ٍة اغزية: • اغ ِز َية
َ
. قطعة من اجليش يبلغ أقصاها أربعمائة: رس َّية
ِ •
َْ
. جتاهد يف سبيل اهلل: • تغ ُزو
ُ
ْ َ
. فتصيب غنيمة ويه ما أخذ من أموال احلرب: • فتَغنَ ُم
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َ َ
• َوت ْسل ُم  :أي  :من املوت.
َُُْ ُ ُ
ور ِه ْم  :وهما السالمة والغنيمة ،ويبَق هلم اثللث ينالونه يف اآلخرة.
• ث ُلَث أج ِ
ً
ْ
• خت ِف ُق من اإلخفاق  :أن يغزوا فال يغنموا شيئا.

فوائد احلديث:
 .1فضل املشاركة واخلروج للغزو يف سبيل اهلل.
 .2احلث ىلع بذل اجلهد واحلرص ىلع الشهادة أو انلرص.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .كنوز رياض الصاحلْي ،اتلحقيق برئاسة محد العمار ,دار كنوز إشبيليا,
الطبعة األوىل1430 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن
الصديِق ,دار الكتاب العريب .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي  :دار الكتب العلمية بريوت  -بلنان الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م نزهة
املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز
املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه

الرقم املوحد)6392( :
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ما من مسلم يعود مسلما غدوة إًل صىل عليه

No Muslim visits a (sick) Muslim early in
the morning but seventy thousand angels
send blessings upon him

سبعون ألف ملك

 .1782احلديث:

**

1782. Hadith:

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

`Ali, may Allah be pleased with him, reported that he
heard the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, saying: "No Muslim visits a
(sick) Muslim early in the morning but seventy thousand
angels send blessings upon him until evening comes,
and if he visits him in the evening, seventy thousand
angels will send blessings upon him until morning
comes, and he will have a share of reaped fruits in
”Paradise.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن هذا احلديث أن اإلنسان إذا َعد أخاه املريض This Hadith proves that when a person visits his sick
Muslim brother, it is as if he is in the fruitful gardens of
فهو يف خرفة اجلنة -أي :يف جناها -وفضل اهلل واسعParadise, and Allah's blessings are numerous. It is ،
فهو يدل ىلع فضيلة عيادة املريض ،وأنه إذا اكن يف proof that visiting the sick is a virtuous deed. If it takes
place in the morning, then his reward will be that
الصباح فله هذا األجر ،وإذا اكن يف املساء فله هذا
seventy thousand angels send blessings upon him until
األجر.
evening comes, and if it takes place in the evening, his
reward will be that seventy thousand angels send
blessings upon him until morning comes.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :يلع بن أِب طالب –ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• غدوة  :ما بْي الفجر وطلوع الشمس ،والظاهر أن املراد به هنا أول انلهار وما قبل الزوال.
• صىل عليه  :استغفر ودَع هل.

• عشية  :آخر انلهار.
َ ْ
ُ
َّ
• خريف  :اثلمر املخروف ،أي :المج ِين اَلي قد اتلقط.

فوائد احلديث:

ً
 .1فضل عيادة املريض ،واحلث عليها حتصيال ملزيد ثوابها.

ً
 .2للمالئكة أعمال مولكون بها ،فمنهم من اختص بادلَعء ملن َعد مريضا.

 .3عيادة املريض ليست خمصوصة بوقت معْي ،وإنما يراىع فيها حال املريض ،وظروف أهل بيته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيَس
الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا
انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أِب داود؛ لإلمام أِب داود سليمان بن األشعث السجستاِّن ،تعليق
عزت ادلَعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف
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حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة اخلامسة .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نَش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6256( :

314

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ه ر
ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إًِل غ ِف َر
َر َ َ َ ْ َْ َ َ
رتقا
لهما قبل أن يف ِ

 .1783احلديث:

No two Muslims meet and shake hands
except that their sins are forgiven before
they part (from each other).
**

1783. Hadith:

َ َ َ َ
ُ
عن الرباء -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َ
ََْ َ
ْ ُ ْ َ
ان
ْي يلت ِقي ِ
اهلل عليه وسلم" :-ما ِمن مس ِلم ِ
َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َ َ َ
رتقا".
فيتصافح ِ
ان ِإال غ ِفر لهما قبل أن يف ِ
**

درجة احلديث:

احلديث بمجموع طرقه وشاهده

صحيح أو ىلع األقل حسن.

Al-Baraa, may Allah be pleased with him, reported:
"The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: 'No two Muslims meet and
shake hands except that their sins are forgiven before
they part (from each other)"'.
The Hadith is Sahih/Authentic or at
least Hasan/Sound, by way of its
Hadith Grade: corroborating channels of
transmission and supportive
narration.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

قوهل" :ما من مسلمْي يلتقيان فيتصافحان" ،أيThe Prophet, may Allah's peace and blessings be upon :
him, said: "No two Muslims meet and shake hands," i.e.
عقب املالقاة مبارشة "إال غفر هلما" ،واَلي يكفر they shake hands immediately after meeting. "Except
َّ
باألعمال الصاحلة صغائر اَلنوب املتعلقة حبق اَّلل that their sins are forgiven," i.e. the sins that are
expiated by righteous deeds are the minor sins that
سبحانه ،وقوهل" :قبل أن يتفرقا" ،ففيه تأكيد أمر
relate to the rights of Allah, Glorified and Exalted.
املصافحة واحلث عليها ،نعم يستثىن من احلديث "Before they part (from each other)," the statement
involves a confirmation of the command and
املصافحة املحرمة كمصافحة املرأة األجنبية.
encouragement of shaking hands. Excluded from the
general command of handshaking is shaking hands
with non-Mahram (marriageable) women.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :الرباء بن َعزب –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

فوائد احلديث:
 .1استحباب املصافحة عند اللقاء ،واحلث عليها.
 .2تفضيل هذه األمة ىلع غريها ،بأن جعل من كفارات اَلنوب املصافحة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيَس
الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع،
دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .سنن أِب داود؛ لإلمام أِب داود
سليمان بن األشعث السجستاِّن ،تعليق عزت ادلَعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد
القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نَش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة
امليمنية .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6257( :
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No Prophet was sent but that he warned his
people against the one-eyed liar.

ما من نيب إًل وقد أنذر أمته األعور الكذاب

 .1784احلديث:

**

1784. Hadith:

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :ما من Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him,

reported that the Messenger of Allah, may Allah's
نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب ،أال إنه أعور،
peace and blessings be upon him, said: “No Prophet
وإن ربكم  -عز وجل  -ليس بأعور ،مكتوب بْي was sent but that he warned his people against the one-
eyed liar. Beware! He is blind in one eye, and your Lord,
عينيه ك ف ر»
may He be Glorified and Exalted, is not. Between his
eyes, the letters 'k', 'f', and 'r' are written (in Arabic)”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

لك نيب أرسله اهلل أنذر أمته وحذرها من املسيح Each and every Prophet that was sent by Allah warned
his people of the Antichrist because they knew that he
ادلجال؛ ألنهم علموا خبروجه وشدة فتنته ,وبينوا هلم will appear and how severe his Fitnah (temptation,
ً
شيئا من صفاته ,وذكر يف هذا احلديث أنه أعور واهلل tribulation) is. The Prophets described some of his
features to their people. This Hadith mentions that he is
سبحانه مْنه عن هذا ,ومن صفاته كذلك أنه
one-eyed, and Allah, may He be Glorified, is far Exalted
مكتوب بْي عينيه ك ف ر.
above that. Another of his features is that the letters 'k',
'f', and 'r' are written between his eyes. These letters (in
Arabic) form the word Kufr, which means disbelief.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• نيب  :هو اَلي أنبأ عن اهلل أيَ :يرب عن اهلل.
• أنذر  :أي :خوفه وحذره.

• األعور  :ذهاب برص إحدى العينْي
َ
• َك ف َر  :أي املسيح ادلجال كفر باهلل وجحد عبادة اهلل

فوائد احلديث:
 .1حرص األنبياء ىلع أممهم.
 .2خطر فتنة ادلجال.
 .3املسيح ادلجال اكفر.
 .4بيان أن ادلجال أعور واهلل سبحانه ليس كذلك.
 .5إثبات صفة العْي هلل وأن اهلل هل عينان إذ العور يكون ملن هل عينان.
املصادر واملراجع:
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .لسان العرب ,أبو الفضل مجال ادلين بن منظور الرويفيع ,انلارش :دار صادر ,طَ 3عم  1414اإلفصاح عن معاِّن اإلفصاح ,تأيلف :حيىي بن
هبرية الشيباِّن ,حتقيق :فؤاد عبداملنعم ,انلارش :دار الوطنَ ,عم  - 1417بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه- .
تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)5832( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ما جيد الشهيد من مس القتل إًل كما جيد
َ َ
أحدكم من مس الق ْرصة

 .1785احلديث:

The pain the martyr feels when being killed
is no more than the pain any of you feels
when being stung.
**

1785. Hadith:

ً
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :ما جيد Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
الشهيد من َم ِّ
من
أحدكم
د
جي
كما
إال
القتل
س
upon him, said: ''The pain the martyr feels when being
َ
َم ِّس الق ْر َصة».
killed is no more than the pain any of you feels when
being stung''.

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بشارة انليب صىل اهلل عليه وسلم In this Hadith, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, conveys glad tidings to the
للشهيد حينما يصاب يف املعركة ،فإنه ال يشعر بألم martyr when he gets injured in a battle that he does not
feel the pain of injury except as one of us feels the pain
إصابته إال كما يشعر أحدنا بألم قرصة انلملة.
of the sting of an ant.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• الشهيد  :هو املقتول يف سبيل اهلل ،اَلي ُي َق ِّدم روحه وحياته ً
فداء دلين اهلل
• مس القتل  :أي  :أمله
َ
• الق ْرص  :األخذ بأطراف األصابع ،حنو قرصة انلملة

فوائد احلديث:

ً
 .1عناية اهلل تعاىل بالشهيد حيث َيفف عنه آالمه فزتول رسيعا ،وال يعقبها علة وال سقم.
 .2الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل.

 .3فضل الشهادة ،ونعم اهلل تعاىل ىلع الشهيد ال تعد وال حتىص.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب  -مرص
الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .ديلل
الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,كنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،دار املعارف1415 ،ه .رشح رياض الصاحلْي البن عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض,
الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6394( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

مثل املؤمن اذلي يقرأ القرآن مثل األترجة

The example of a believer who recites the
Qur’an is like that of a citron; it smells good
and tastes good.

رحيها طيب وطعمها طيب

**

1786. Hadith:

: احلديث.1786

-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أِب موىس األشعري
َُ
 «مثل املؤمن اَلي يقرأ: قال-صىل اهلل عليه وسلم
َّ ْ ُ ُ َ
، رحيها طيب وطعمها طيب:القرآن َمثل األت ُرج ِة
ََ
ََ
 ال:كمث ِل اتلمرة
ومثل املؤمن اَلي ال يقرأ القرآن
ْ
 َو َمثل املنافق اَلي يقرأ القرآن،ريح هلا وطعمها ُحل ٌو
َ
َ
 َو َمثل املنافق، رحيها طيب وطعمها ُم ٌّر:كمثل الرحيانة
َ َْ
 ليس هلا ريح:اَلي ال يقرأ القرآن كمثل احلَنظل ِة
.»وطعمها ُم ٌّر

Abu Moosa al-Ash‘ari, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The example of a believer
who recites the Qur’an is like that of a citron; it smells
good and tastes good. While the believer who does not
recite the Qur’an is like a date, which has no smell and
is good in taste. And the example of a hypocrite who
recites the Qur’an is like a sweet basil; it tastes bitter
but smells good. And the example of a hypocrite who
does not recite the Qur’an is like the colocynth, which
has no smell and tastes bitter".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The believer who recites the Qur’an has such an
amazing great quality. He has a firm heart that finds
peace at reciting the Qur’an, and people who listen to
him feel comfortable and get divine reward for listening
to him and learning from him. So the believer who
recites the Qur’an is entirely good for himself and for
others. It should be noted that using the word "recite" is
intended for repetition and continuity, until one
develops it as a habit. This type of believer is like a
citron, which is good in taste and smell, so people enjoy
it both ways. Citrons are especially cited here, for they
are among the best fruits in all countries. They also look
good, taste good, and have a pleasant touch. On the
other hand, the believer who does not recite the Qur’an
is like a date fruit; it has no smell but tastes good. Being
a believer is something good, like a good-tasting date
fruit. Both belief and sweetness are invisible. However,
a date fruit does not have a smell that people can enjoy,
and so they do not benefit from a believer who does not
recite the Qur’an. So, in this case, a believer who
recites the Qur’an is much better than the believer who
does not. Failure to recite the Qur’an means failure to
learn it. A hypocrite is inwardly devoid of faith even
though the people feel comfortable on hearing his
recitation of the Qur’an. So, being wicked from within,
although he might be an excellent reciter of the Qur’an,
the hypocrite is like a basil, which smells good but
tastes bitter. The good smell represents the recitation,
and the bitter taste represents disbelief. The point here
is that the inside of both is terrible and corrupt. On the
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**

 صفته العجيبة: أي،""مثل املؤمن اَلي يقرأ القرآن

،ذات الشأن من حيث طيب قلبه ثلبات اإليمان

 واسرتاحة انلاس بصوته،واسرتاحته بقراءة القرآن
 فاملؤمن اَلي،وثوابهم باالستماع إيله واتلعلم منه

: وعرب بقوهل،يقرأ القرآن لكه خري يف ذاته ويف غريه

"يقرأ" إلفادة تكريره ومداومته عليها حىت صارت

 "مثل األترجة رحيها طيب: وقوهل،دأبه وَعدته
 فيستذل انلاس بطعمها ويسرتحيون،"وطعمها طيب
 وخصت ألنها من أفضل ما يوجد من اثلمار،برحيها
 مع ما اشتملت عليه من اخلواص،يف سائر ابلدلان

املوجودة فيها مع حسن املنظر وطيب الطعام ولْي
 و"مثل املؤمن اَلي ال يقرأ القرآن كمثل،امللمس

 فاشتماهل ىلع اإليمان،"اتلمرة ال ريح هلا وطعمها حلو
َّ
 جبامع أن الك منهما أمر،اكشتمال اتلمرة ىلع احلالوة
 وعدم ظهور ريح هلا يسرتيح انلاس لشمه،باطين
،لعدم ظهور قراءة منه يسرتيح انلاس بسماعها

فاملؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثري من اَلي ال

 "ومثل. لم يتعلمه: ومعىن ال يقرؤه يعين،يقرأ القرآن
املنافق اَلي يقرأ القرآن" من حيث تعطل باطنه عن
اإليمان مع اسرتاحة انلاس بقراءته؛ ألن املنافق يف

واملنافق هو اَلي يظهر أنه- ،ذاته خبيث ال خري فيه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مسلم ولكن قلبه اكفر ،-والعياذ باهلل ،ويوجد
منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة مرتلة جمودة،

لكنهم منافقون والعياذ باهلل ،وقوهل" :مثل الرحيانة
رحيها طيب وطعمها َّ
مر" ،فرحيها الطيب أشبه قراءته،
وطعمها َّ
املر أشبه كفره ،وذلك خلبث طويتهم وفساد

نيتهم ،وقوهل" :ومثل املنافق ال يقرأ القرآن" ،من حيث
تعطل باطنه عن اإليمان ،وظاهره عن سائر املنافع مع

تلبسه باملضار ،وقوهل" :كمثل احلنظلة ليس هلا ريح
وطعمها َّ
مر" ،فسلب رحيها أشبه سلب رحيه لعدم

other hand, a hypocrite who does not recite the Qur’an,
so he is devoid of goodness internally and externally, is
like a colocynth; it does not have a smell and tastes
bitter. So the lack of smell represents the lack of
recitation, and the bitter taste represents the lack of
belief. With these similes the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, gave examples of
the believer and the hypocrite, categorizing them in
relation to reading the Book of Allah, the Most High. So
let Muslims be keen on reciting the Qur’an like good
believers who resemble citrons in good smell and taste.
Allah is the grantor of success.

قراءته ،فليس معه قرآن ينتفع انلاس به ،وسلب

طعمها احللو أشبه سلب إيمانهْ .ضب انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -أمثلة للمؤمن واملنافقَّ ،
وبْي أقسام
انلاس بالنسبة لكتاب اهلل -عز وجل ،-فاحرص أيخ
املسلم ىلع أن تكون من املؤمنْي اَلين يقرءون
القرآن ،ويتلونه حق تالوته حىت تكون كمثل

األترجة رحيها طيب وطعمها حلو ،واهلل املوفق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو موىس األشعري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• األترجة  :من أحىل ثمار العرب.
• الرحيانة  :نوع من انلبات طيب الراِئة مر الطعم.

• احلنظلة  :نبت ثمرته يف حجم الربتقالة ولونها ،فيها لب شديد املرارة.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضيلة حامل القرآن والعامل به.
 .2خص صفة اإليمان بالطعم ،وصفة اتلالوة بالراِئة؛ ألن اإليمان أمر باطن وقراءة القرآن ظاهر يسمعه انلاس إذا قرأ يف ماكن يمكن سماعه
فيه.

 .3جواز ْضب املثل تلقريب الفهم.

 .4املنافق اَلي يقرأ القرآن حسن الظاهر خبيث ابلاطن ،واَلي ال يقرأ خبيث الظاهر وابلاطن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل 1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  1423 ،ـهنزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَشة   1407ـه كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف :بإرشاف محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا،
الطبعة األوىل  1430 :ـه رشح رياض الصاحلْي -العثيمْي  -دار الوطن للنَش ،الرياض-الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)6258( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

معقبات ًل خييب قائلهن أو فاعلهن دبر ُك

There are statements of remembrance
following the prayer; whoever says (or
does) them will never be a loser.

صالة مكتوبة

 .1787احلديث:

**

1787. Hadith:

عن كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -
ِّ ٌ
َّ
قائلهن
صىل اهلل عليه وسلم -قالُ « :م َعقبات ال َييب
َّ ُ
فاعلهن -دبُ َر لك صالة مكتوبة :ثالث وثالثون
-أو

Ka‘b ibn ‘Ujrah, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said: "There are statements of
remembrance following the prayer; whoever says (or
does) them will never be a loser. These are: glorifying
Allah (saying Subhan-Allah) thirty-three times, praising
Him (saying Al-Hamdu lillah) thirty-three times, and
magnifying Him (saying Allahu Akbar) thirty-four times".

تسبيحة ،وثالث وثالثون حتميدة ،وأربع وثالثون

تكبرية».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث مَشوعية قول هذه األذاكر عقب This Hadith demonstrates that saying the mentioned
set of remembrance after the five obligatory prayers is
الصلوات اخلمسة ،وحكمته أن وقت الفرائض تفتح prescribed. The wisdom behind this is that during this
فيه األبواب وترفع فيه األعمال فاَلكر حينئذ أرىج time, the deeds are raised and the doors of acceptance
ً
ً
are opened. Thus, there is a better chance for these
ثوابا وأعظم أجرا.
deeds to be accepted.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• معقبات  :تسبيحات تقال أعقاب الصالة ،أي بعدها.
• ال َييب  :من اخليبة ،ويه احلرمان واخلَّسان.
• دبر لك صالة  :أي آخرها ،واملراد بعد السالم.

• مكتوبة  :أي مفروضة ،واملراد الصلوات اخلمس.

فوائد احلديث:
 .1التسبيح واتلحميد واتلكبري هن ابلاقيات الصاحلات.
 .2فاعل اخلري وقائل اللكم الطيب ال َييب سعيه ،وال يضيع عمله.
 .3اَلكر بعد الصلوات املفروضة فيه صيغ كثرية ،وهو من باب اختالف اتلنوع ،هذا يدل ىلع سعة رمحة اهلل بعباده.
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق،
دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األول نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،مصطىف اخلن وابلغا ومستو والَشبِج وحممد أمْي ،نَش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الرابعة عَش1407 ،ه 1987م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح-يلع القاري  -دار الفكر ،بريوت  -بلنان-الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-
2002م تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعْي ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري -زين ادلين حممد املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص الطبعة :األوىل1356 ،

الرقم املوحد)6259( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

من ادىع إَل غري أبيه -وهو يعلم أنه غري أبيه،-

Anyone falsely claims to be the son of other
than his father, knowing that he is not his
father, will be forbidden to enter Paradise.

فاجلنة عليه حرام

 .1788احلديث:

**

1788. Hadith:

ً
عن سعد بن أِب وقاص -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :من Sa`d ibn Abi Waqqaas, may Allah be pleased with him,

reported that the Prophet, may Allah's peace and
ادىع إىل غري أبيه -وهو يعلم أنه غري أبيه ،-فاجلنة
blessings be upon him, said: "Anyone falsely claims to
عليه حرام».
be the son of other than his father, knowing that he is
not his father, will be forbidden to enter Paradise".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

ورد احلديث بليان اتلحذير من أمر اكن يفعله أهل

اجلاهلية وهو االنتساب إىل غري الوادل ،فاإلنسان

جيب عليه أن ينتسب إىل أهله أبيه جده و جد أبيه،
وما أشبه ذلك وال حيل هل أن ينتسب إىل غري أبيه وهو
يعلم أنه ليس بأبيه ،فمثال إذا اكن أبوه من القبيلة

الفالنية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة
األخرى فانتىم إىل قبيلة ثانية أىلع حسبا ألجل أن

يزيل عن نفسه عيب قبيلته فإن هذا متوعد

Brief Explanation:
**

This Hadith warns against one of the practices done by
people in the pre-Islamic era. It was attributing oneself
to other than one's real father. Man has to be attributed
to one's real family, i.e. the father, the grandfather, up
to all levels. It is not permissible for the Muslim to
attribute oneself to other than his father, knowing that
such a man is not one's real father. For example, if
one's father belongs to a certain tribe that has some
inferiority, and he thus claims to belong to a superior
tribe, this person is forbidden to enter Paradise.

باحلرمان من اجلنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سعد بن أِب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

ً
• ادىع  :انتسب اكذبا.
• موايله  :معتقيه.

فوائد احلديث:
 .1حتريم االنتساب إىل غري اآلباء مع العلم بهم.
 .2حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع األنساب.
 .3وجوب بر الوادلين.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة
الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .نزهة املتقْي رشح رياضالصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش 1407ديلل
الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .كنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام
موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.

الرقم املوحد)6376( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

من القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حىت

 .1789احلديث:

There is a Surah in the Qur’an consisting of
thirty verses. It interceded for a man until
he was forgiven

غفر هل

**

1789. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ُ ٌَ َ ُ َ ً
َ ُْ
ورة ثالثون آيَة
آن س
عليه وسلم -قالِ « :من القر ِ
ُ َ
َ َ ْ
شف َعت ل ِ َر ُج ٍل َح َّىت غ ِف َر ُهلَ ،و ِيه :تبارك اَلي بيده
امللك» .ويف رواية أِب داود« :تشفع».
درجة احلديث :حسن.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: ‘There is a Surah in the
Qur’an consisting of thirty verses. It interceded for a
man until he was forgiven. It is: {Blessed is He in Whose
hand is the dominion} [Surat-ul-Mulk].” In another
”narration by Abu Dawud: “It intercedes.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
اَّلل –صىل اهلل عليه وسلم -أن هناك The Messenger of Allah, may Allah's peace and
يبْي رسول
blessings be upon him, informs us in this Hadith that
سورة من القرآن تتكون من ثالثْي آية شفعت لرجل the Qur’an has a 30-verse Surah that interceded for a
حىت غفر اهلل هل ،حيث اكن يقرؤها ويعتين بها ,فلما man until Allah, the Almighty, forgave him. As he used
to recite this Surah regularly during his lifetime, it
مات شفعت هل حىت دفع عنه عذابه ،وأبهم ذكرها يف
interceded for him after his death, until Allah, the
بداية احلديث ,ثم بينها يف آخره؛ يلكون أوقع يف Almighty, averted His punishment from him. The
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
رشفها وفخامتها ،وأبلغ يف املواظبة ىلع قراءتها.
did not name the Surah at the beginning of the Hadith,
but he did so at its end; a powerful indication of its
sublimity and high rank and a greater motive for reciting
it persistently.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• شفعت  :من الشفاعة ،ويه السؤال يف اتلجاوز عن اَلنوب واجلرائم ،وتكون فيما يتعلق بأمور ادلنيا واآلخرة.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل سورة امللك ،واحلض ىلع حفظها وتالوتها.
 .2كتاب اهلل يشفع ملن يقرأه ،ويعمل به.
 .3إثبات عذاب القرب.
املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي/2 .حتفة األحوذي بَشج جامع الرتمذي؛ لإلمام حممد عبدالرمحن

املباركفوري ،أرشف عليه عبدالوهاب عبداللطيف ،دار الفكر/3 .جامع األصول يف أحاديث الرسول؛ لإلمام جمد ادلين ابن األثري اجلزري ،حققه
عبدالقادر األرناؤوط ،نَش مكتبة احللواِّن وغريها1392 ،ه/4 .سنن أِب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
األزدي ِّ
الس ِج ْستاِّن ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت/5 .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيَس الرتمذي،
حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه /6مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م/7 .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن
عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت/8 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/9 .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
/10صحيح سنن أِب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه/11 .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه/12 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6260( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 ومن كره،من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه

Anyone loves to meet Allah, Allah loves to
meet him; and anyone dislikes to meet
Allah, Allah dislikes to meet him.

لقاء اهلل كره اهلل لقاءه

**

1790. Hadith:

: احلديث.1790

-  قال رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
َ َّ َ ْ َ
َّ اء اهلل أَ َح
ُ ب
اهلل
ِ َ  «من أحب ِلق:-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ َ ْ َ ُ َ
ُ
ُ اء اهلل َكر َه
ُ اهلل ِل َق
 يا:فقلت
»اءه
ِ َ  َومن ك ِره ِلق،ِلقاءه
ُِّ
َ
َ َ َُ ْ َ َ ُ َ
َ َُ َ
:الموت؟ قال
 فلكنا نكره،وت
ِ رسول ا
ِ  أكرا ِهية الم،هلل
َ َ َ
َْ
َ ْ َ ِّ ُ َ َ ْ ُ َّ
هلل
،«لي َس كذلِك
ِ ولكن المؤ ِمن إذا بَش ِب َرمح ِة ا
ِ
َّ ُ َ ُ َّ َ َ َ
َّ َور ْض َوانه َو َج َّنته أَ َح
َ ب ِل َق
 وإن،اءه
هلل فأحب اهلل ِلق
ِِ
ِِ ِ
ِ اء ا
َ
َ َ َ
َ ََ
ِّ ُ َ َ َ
َ
َوكره
َ
َ
ِ هلل وسخط ِه ك ِره ِلقاء ا
ِ ذاب ا
ِ الاكفِر إذا بَش بِع
ِ هلل
ُ
ُ اهلل ِل َق
.»اءه

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported that
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Anyone loves to meet
Allah, Allah loves to meet him; and anyone dislikes to
meet Allah, Allah dislikes to meet him." I (`A'ishah) said:
"O Messenger of Allah, does this mean the aversion to
death, for we all hate death?" He said: "It is not that, but
when a believer is given (glad) tidings of the mercy of
Allah, His Pleasure, and His Paradise, he loves to meet
Allah, and Allah also loves to meet him. When a
disbeliever is given (bad) tidings of the punishment of
Allah and His wrath that shall afflict him, he dislikes to
meet Allah and Allah also dislikes to meet him".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "Anyone loves to meet Allah, then Allah loves
to meet him; and anyone dislikes to meet Allah, then
Allah also dislikes to meet him." So `A'ishah, may Allah
be pleased with her, asked: "Do you mean the aversion
to death, O Messenger of Allah? In fact, all of us dislike
death." He answered: "It is not as you think." Then he
explained to her that the believer believes in the great
reward and countless gifts that Allah prepared for the
believers in Paradise, so he loves this. He doesn't care
much about the worldly life and considers it very little,
because he will eventually travel to a better life in
Paradise. Therefore, he loves to meet Allah, especially
at the time of death when he is given the glad tidings of
Allah's pleasure and mercy. He loves to meet Allah and
looks forward to this meeting, and Allah similarly looks
forward to this meeting. As for the disbeliever (may
Allah protect us from his case!), when he is given the
bad tidings of the punishment and wrath of Allah, he
dislikes to meet Allah, and in turn Allah dislikes to meet
him. There is a Hadith, which states that when the
disbeliever is dying and receives the bad tidings of
Allah's wrath and anger, his soul disperses inside his
body and refuses to exit. Accordingly, the disbeliever's
soul is harshly pulled out of the body and forcibly taken
away because it is given the bad tidings of evil
destination. Allah the Almighty said: {And if you could
but see when the wrongdoers are in the overwhelming
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 (من أحب لقاء: قال-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
)اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه

 هل تعين بذلك:-ريض اهلل عنها- فسألت َعئشة
: فلكنا يكره املوت؟ قال،كراهية املوت يا رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم- (ليس كذلك) فأخرب انليب

 وذلك،أن اإلنسان إذا أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه
أن املؤمن يؤمن بما أعد اهلل للمؤمنْي يف اجلنة من

اثلواب اجلزيل والعطاء العميم الواسع فيحب ذلك

وترخص عليه ادلنيا وال يهتم بها؛ ألنه سوف ينتقل

 والسيما عند، فحينئذ حيب لقاء اهلل،إىل خري منها
ِّ
- املوت إذا بَُش بالرضوان والرمحة فإنه حيب لقاء اهلل

 أما الاكفر، فيحب اهلل لقاءه، ويشتاق إيله،-عز وجل
والعياذ باهلل فإنه إذا بَش بعذاب اهلل وسخطه كره

 وهلذا جاء يف حديث،لقاء اهلل فكره اهلل لقاءه
املحترض أن نفس الاكفر إذا بَشت بالغضب

 وهلذا،والسخط تفرقت يف جسده وأبت أن خترج
ً تْنع روح الاكفر من جسده
ُ نزَع؛
َ وي
كره ىلع أن
،خترج روحه؛ وذلك ألنه يبَش والعياذ باهلل بالَش

 {ولو ترى إذ الظاملون يف:-تعاىل- وهلذا قال اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم أخرجوا pangs of death while the angels extend their hands,
][saying], "Discharge your souls!} [Surat-ul-An`aam: 93

أنفسكم}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريجَ :عئشة -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه يه اليت تكون عند الْنع وخروج الروح يف حالة ال تقبل اتلوبة حيث يبَش لك إنسان بما هو صائر إيله.
 .2لك إنسان يرى مقامه يف حالة االحتضار والْنع.
 .3حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه ال تعين تمين املوت أو كراهيته.
ً
 .4احلث ىلع القيام بالطاَعت وادلأب عليها واإلخالص فيها ،استعدادا للقاء اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن
عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة
قطر .رشح رياض الصاحلْي ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمْي .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف
ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش .1407ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،تأيلف حممد
يلع بن حممد عالن ،دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)8266( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

من أصبح منكم آمنا يف َسبه ،معاىف يف

Whoever among you wakes up in the
morning secure in his dwelling, healthy in
his body, and has his food for the day, it is
as if the whole world has been given to him.

جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنما حزيت هل ادلنيا

 .1791احلديث:

ِبذافريها

**

1791. Hadith:

عن عبيد اهلل بن حمصن األنصاري اخلطيم -ريض
ً
ً
ْ ُ
ْ
اهلل عنه -مرفوَعَ « :م ْن أصبَ َح ِمنك ْم آ ِمنا يف رسبِ ِه،
َ ْ َ
َ َ َّ
َْ ُ ُ
ُم َع َ ً
زيت ُهل
اىف يف َج َس ِدهِِ ،عند ُه قوت يَ ْو ِم ِه ،فكأن َما ِح
ُّ ْ َ َ َ
َ
ريها».
ادلنيا ِحبذافِ ِ
درجة احلديث :حسن.

`Ubaydullah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi, may Allah
be pleased with him, reported in a Marfou‘ Hadith
(directly attributed to the Prophet): "Whoever among
you wakes up in the morning secure in his dwelling,
healthy in his body, and has his food for the day, it is as
if the whole world has been given to him".

املعىن اإلمجايل:
ً

**

ً

Hadith Grade: Hasan/Sound.
Brief Explanation:

من أصبح آمنا يف نفسه ،وقيل بيته وقومه ،صحيحا Whoever wakes up feeling that he is safe (and in
another narration: safe in his house and in his family),
يف بدنه عنده غداؤه وعشاؤه فكأنما حصل ىلع لك and healthy in his body, and has his food for the day, it
ُ
is as though the whole world has been gathered from
ادلنيا بأن ُضمت ومجعت هل ادلنيا جبميع جوانبها.
all its corners and given to him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه
اتلخريج :عبيد اهلل بن حمصن األنصاري اخلطيم ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1طلب الرزق ال يكون بالقوة وإنما بالسيع واتلولك ىلع اهلل -تعاىل-.
 .2حاجة العبد يف ادلنيا تتلخص يف األمن والكفاية ،فمن ملكهما فقد ملك ادلنيا بأرسها.
املصادر واملراجع:
اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيَس الرتمذي ,املحقق :بشار عواد معروف ,انلارش :دار الغرب اإلساليمَ ,عم 1998م .سنن ابن
ماجه ,تأيلف :أبو عبداهلل حممد القزويين ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية .السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها
وفوائدها ,تأيلف :أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاِّن ,انلارش :مكتبة املعارف ,طَ 1عم 1415ه .رياض الصاحلْي ,تأيلف :أِب زكريا حيىي بن رشف
انلووي ادلمشِق ,حتقيق :عصام موىس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ,ط1428 4ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي,
تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ,املحقق :د .حممد إسحاق حممد
إبراهيم ,انلارش :مكتبة دار السالم ,طَ 1عم 1432ه.

الرقم املوحد)5840( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Whoever obeys me has obeyed Allah, and
;whoever disobeys me has disobeyed Allah
and whoever obeys the leader has obeyed
me, and whoever disobeys the leader has
disobeyed me".

من أطاعين فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين فقد

عىص اهلل ،ومن يطع األمري فقد أطاعين ،ومن
يعص األمري فقد عصاين

 .1792احلديث:

**

1792. Hadith:

ً
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :من أطاعين Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
فقد أطاع اهلل ،ومن عصاِّن فقد عىص اهلل ،ومن يطع
upon him, said: "Whoever obeys me has obeyed Allah,
األمري فقد أطاعين ،ومن يعص األمري فقد عصاِّن»and whoever disobeys me has disobeyed Allah; and .
whoever obeys the leader has obeyed me, and
whoever disobeys the leader has disobeyed me".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

بْي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن طاعته من طاعة
اهلل ،وانليب -عليه الصالة والسالم -ال يأمر إال
بالَشع اَلي رشعه اهلل -تعاىل -هل وألمته ،فإذا أمر

بيشء؛ فهو رشع اهلل -سبحانه وتعاىل ،-فمن أطاعه
فقد أطاع اهلل ،ومن عصاه فقد عىص اهلل .واألمري

إذا أطاعه اإلنسان فقد أطاع الرسول -صىل اهلل عليه

وسلم ،-وإذا عصاه فقد عىص الرسول -صىل اهلل

عليه وسلم-؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هو
اَلي أمر بذلك يف أكَث من حديث؛ إال أن يأمر

بمعصية.

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, clarified that obedience to him is obedience to
Allah. The Prophet does not order his followers with
anything except the legislation that Allah legislated for
him and his followers. When he commands us to do
something, then indeed it is from Allah's legislation. So
whoever obeyed the Prophet indeed obeyed Allah, and
whoever disobeys the Prophet disobyed Allah. If
someone obeys the leader, then he has indeed obeyed
the Prophet, and likewise, if he disobeys the leader,
then he has disobeyed the Prophet; that is because the
Prophet ordered obedience to the leader in many
Hadiths, except if the leader's order involves
disobedience (to Allah and His Messenger).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

َ
• من أطاعين  :أي َ :ع ِمل بما أمرته به وترك ما نهيته عنه.
• ومن عصاِّن  :أي  :خالف بفعل ما نهيت عنه أو ترك ما أمرت به.
ُّ
• األمري  :لك من هل والية سواء اخلليفة أو غريه.

فوائد احلديث:
 .1اتلأكيد ىلع طاعة األمراء يف غري معصية؛ ألنها من طاعة اهلل ورسوهل.
 .2السمع والطاعة جتب لإلمام األعظم ،ومن قام اإلمام بتويلته والية خاصة.
 .3طاعة أويل األمر يف املعروف قربة إىل اهلل يثاب عليها املرء.
َّ
 .4أن طاعة األمراء جتلب اخلري واألمن واالستقرار وعدم الفوَض وعدم اتباع اهلوى.
َّ
 .5أن معصية األمراء جتلب الفوَض وحيصل إعجاب لك ذي رأي برأيه ،ويزول األمن وتفسد األمور وتكَث الفنت.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .6من يطع الرسول فقد أطاع اهلل؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر بطاعة اهلل سبحانه؛ وإن اهلل أمر بطاعة الرسول -صىل اهلل عليه
وسلم-.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نَش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة
الرابعة عَش1407 ,ه  .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل،
  1423ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلْي البن عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض,
الطبعة  1426 :ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)6383( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
He who sets free a Muslim slave, Allah will
deliver from the fire of Hell every part of
his body in return for every part of the
slave's body, even his private parts.

من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو
منه ،عضوا منه يف انلار ،حىت فرجه بفرجه

 .1793احلديث:

**

1793. Hadith:

ً
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَع « :من أعتق Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه ،عضوا منه
upon him, said: "He who sets free a Muslim slave, Allah
يف انلار ،حىت فرجه بفرجه ».
will deliver from the fire of Hell every part of his body in
return for every part of the slave's body, even his
private parts".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان فضل حترير الرقاب املسلمةThis Hadith states the virtue of manumitting Muslim ،
slaves; whoever frees a slave, it is as if he has freed his
َّ
وأن من أعتق رقبة فكأنما أعتق لك بدنه من انلارown entire body from the Hellfire. Freeing Muslim ،
َّ
ُ
حتقيق العزة للمسلمْي بإزالة slaves empowers Muslims by ridding them of the
وأن يف حترير الرقاب
َّ
humiliation of slavery.
**

ذل العبودية عنهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

ً

• أعتق َّ :
حرر نفسا من الرق.
• رقبة  :انلفس اململوكة
َ
• بكل عضو منه  :بدل لك عضو من املعتق
• عضوا منه  :جزءأ من بدن املع ِتق.
َ
َ
• حىت فرجه بفرجه  :حىت يكون خالص فرجه من انلار بدل فرج املعتق.
ُ
انلار  :يه دار العذاب وانلاكل أعدها اهلل ملن عصاه.
•

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع عتق الرقاب املسلمة.
ً
 .2ينبيغ أن يكون العتيق اكمال يلحصل االستيعاب.
َّ
َّ
 .3أن عتق اَلكر أفضل من األنَث؛ ألن يف عتق اَلكر من املعاِّن العامة ما ليس يف األنَث كصالحيته للقضاء واجلهاد وغري ذلك.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري حتقيق حممد انلارص دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل 1422صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار
إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .ديلل الفاحلْي
لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل,
1430ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلْي البن عثيمْي  ,دار مدار الوطن للنَش ،الرياض,
الطبعة  1426 :ه .تطريز رياض الصاحلْي لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه

الرقم املوحد)6396( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whoever insults the ruler, Allah will insult
him.

من أهان السلطان أهانه اهلل

 .1794احلديث:

**

1794. Hadith:

عن أِب بكرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول Abu Bakrah, may Allah be pleased with him, reported:
I heard the Messenger of Allah, may Allah's peace and
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من أهان
blessings be upon him, say: "Whoever insults the ruler,
السلطان أهانه اهلل».
Allah will insult him”.

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذ احلديث حتريم االستخفاف بأوامر السلطان؛ The Hadith highlights the prohibition of belittling the
commands of the ruler, as it entails for the one who
ملا يرتتب عليه من الوعيد الشديد من إذالل اهلل هل does so severe threat and humiliation from Allah the
Almighty in the worldly life and the Hereafter, given the
يف ادلنيا واآلخرة ،واجلزاء من جنس العمل.
fact that one reaps what he sows.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أبو بكرة  -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

َّ
• أهان  :أي :استخف.
َّ
• السلطان  :أي :لك ذي سلطة ووالية ليشء من أمور املسلمْي.
َّ
• أهانه اهلل  :أي :أذهل اهلل يف ادلنيا ،وعذبه يف اآلخرة.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع توقري واحرتام ذوي اهليئات من احلاكم والعلماء؛ تلصبح هلم هيبة يف انلفوس ،فيُسمع قوهلم ويطاع أمرهم.
 .2اتلنفري من احتقارهم ،واهلزء بهم ،وعدم طاعتهم.

 .3من أهداف ادلعوة حفظ األمن واالستقرار يف املجتمع املسلم.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من
فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف للنَش واتلوزيع ،الرياض1415 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،جمموعة من
ابلاحثْي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عَشة1407 -ه1987 ،م .تطريز رياض الصاحلْي ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز
بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنَش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رشح رياض الصاحلْي ،حممد بن صالح العثيمْي ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،حتقيق خليل مأمون شيحا -دار املعرفة –بريوت-
الطبعة الرابعة 1425ه .كنوز رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه،
2009م.

الرقم املوحد)6371( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If anyone misses the `Asr prayer
(deliberately), their deeds will be rendered
null and void.

من ترك صالة العِص فقد حبط عمله
**

1795. Hadith:

: احلديث.1795

Buraydah ibn al-Husayb, may Allah be pleased with  قال: قال-ريض اهلل عنه- عن بريدة بن احلصيب
him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's َ
َ  «من تَ َر:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
صالة
ك
peace and blessings be upon him, said: "If anyone
ُُ َ
.»العرص فقد َح ِب َط ع َمله
misses the `Asr prayer (deliberately), their deeds will be
ِ
rendered null and void".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ً
This Hadith shows the punishment of missing the `Asr ،أفاد احلديث عقوبة من ترك صالة العرص متعمدا
**

prayer intentionally. It specified the `Asr prayer as
people often delay this prayer due to feeling tired after وخص العرص ألنها مظنة اتلأخري باتلعب من شغل
work. Missing this prayer is much worse than missing انلهار؛ وألن فوتها أقبح من فوت غريها؛ لكونها
any other prayer, because it is the middle prayer that
الصالة الوسطى املخصوصة باألمر باملحافظة عليها
Allah specified and ordered to be maintained in His
saying: {Maintain with care the [obligatory] prayers and  (حافظوا ىلع الصلوات والصالة:-تعاىل- يف قوهل
[in particular] the middle prayer.} [Surat-ul-Baqarah:  والعقوبة املرتتبة ىلع ذلك،]238 :الوسطى) [ابلقرة
238]. The consequence of missing it is that one's deeds ْ َ
are nullified and their reward abolished. Another  املراد من: وقيل، ببطالن ثوابه,حبوط عمل من تركها
ً
ً
interpretation suggests that this punishment applies  فيكون، أو جاحدا لوجوبها،تركها مستحال َللك
only to those who miss it deeming this to be permissible
 واستدل بهذا بعض،املراد حببوط العمل الكفر
or denying that the prayer is compulsory. In this sense,
nullifying one's deeds refers to disbelief. Some scholars العلماء ىلع أن من ترك صالة العرص كفر؛ ألنه ال
use this Hadith as evidence to show that if anyone  هو وارد ىلع سبيل: وقيل،حيبط األعمال إال الردة
misses the `Asr prayer intentionally they have
apostatized, as nothing nullifies good deeds except  وهذا من، من تركها فكأنما حبط عمله:اتلغليظ؛ أي
apostasy. A third interpretation suggests that the فضائل صالة العرص خاصة أن من تركها فقد حبط
warning here is intended to put additional emphasis on
.عمله؛ ألنها عظيمة
the gravity of such a sin, so the meaning is: if someone
deliberately misses the `Asr prayer, it will be as if their
deeds are nullified. This Hadith shows the great virtue
of the `Asr prayer and the significance of missing it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  بريدة بن احلصيب:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. بطل ثوابه: • حبط عمله

:فوائد احلديث
. احلث ىلع املحافظة ىلع صالة العرص يف وقتها.1
. وخاصة صالة العرص، حرمة ترك الصالة.2
ً
ً
.) (متعمدا:متعمدا فقد بطل أجره وقيد اتلعمد قد ورد يف رواية صحيحة
 من ترك صالة العرص.3
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املصادر واملراجع:
رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض
الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .فيض القدير رشح اجلامع
الصغري ,زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفْي بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري  ,انلارش :املكتبة اتلجارية
الكربى  -مرص ,الطبعة :األوىل 1356 ،بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م تطريز رياض
الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)6261( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whoever acquires knowledge which should
be pursued for the sake of Allah...

من تعلم علما مما يبتىغ به وجه اهلل

 .1796احلديث:

**

1796. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
َّ
ْ ً َّ ْ
ْ ُ
مما يُبتَىغ به َوجه
عليه وسلم -قالَ « :م ْن تعلم علما
ً
اهلل -عز وجل -ال َيتَعلَّ ُمه إال يلُص َ
يب به َع َرضا من
ِ ِ
لم َجي ْد َع ْر َف اجلنة َ
ادلنياْ ،
يوم القيامة».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Whoever acquires
knowledge which should be pursued for the sake of
Allah for the sole purpose of securing worldly gains
shall not smell the fragrance of Paradise on the Day of
Judgment".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يدل هذا احلديث ىلع أن من تعلم ً
علما من العلوم This Hadith points out that if a person seeks one of the
spheres of knowledge that are usually pursued for the
اليت يراد بها وجه اهلل -ويه العلوم الَشعية وما sake of Allah – and these are the Shar‘i sciences and
يساندها من علوم عربية وحنوها ،-وما أراد من ذلك the supporting disciplines of the Arabic language and
such – and only aims at worldly gains, like money or
إال احلصول ىلع متاع دنيوي ،اكملال أو اجلاه دون أن
prestige, by doing this, and he does not seek the
يكون قصده وجه اهلل وادلار اآلخرة ,فإن اهلل pleasure of Allah and the Hereafter, then Allah, the -
تعاىل -يعاقبه يوم القيامة بأن ال جيد ريح اجلنة؛ Almighty, will punish him by depriving him of the smell
of Paradise. This is because he pursues the worldly life
وذلك ألنه طلب ادلنيا بعمل اآلخرة؛ وحرمانه من by doing the very acts intended for the Hereafter. His
راِئة اجلنة مبالغة يف حتريم اجلنة؛ ألن من ال جيد deprivation of the smell of Paradise is an overstatement
signifying that Paradise shall be strictly forbidden for
ً
قطعا ,وهذا حممول ىلع أنه
ريح اليشء ال يتناوهل
him, since a person who is not allowed to smell
يستحق أال يدخل اجلنة ,واآلثم أمره إىل اهلل -تعاىلsomething would surely not be permitted to get it. -
However, this is taken to mean that he does not
 ,كأمر صاحب اَلنوب إذا مات ىلع اإليمان.
deserve to enter Paradise. After all, a sinner's fate is
left to be decided by Allah, the Almighty, if he dies as a
believer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• يبتيغ  :يطلب.
ً
• عرضا  :العرض متاع ادلنيا ،وحطامها.

• لم جيد عرف اجلنة  :لم يشم رحيها.
• ً
علما  :يراد به العلوم الَشعية ,وعلوم الوسائل املساعدة ىلع فهمها.
• مما يبتىغ به وجه اهلل  :مما يطلب به رضاه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اإلخالص يف طلب العلم ،ويكون القصد منه إرضاء اهلل -تعاىل-.
 .2من اختذ العلم مطية لشهوات ادلنيا عذبه اهلل يوم القيامة.
 .3الوعيد الشديد يف احلديث يدل ىلع حرمة هذا العمل ،وأنه كبرية من كبائر اَلنوب.
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 .4أن من طلب العلم هلل -تعاىل -وجاءته ادلنيا تبعا جاز هل أخذها ,ولم يرضه ذلك.
 .5اتلحذير من الرياء.

 .6من أسايلب ادلعوة إىل اهلل الرتهيب واتلخويف.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .سنن ابن

ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية - .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل،
1430ه - .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه- .
نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه- .سنن أِب داود ,أبو داود
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِج ْستاِّن ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا –
بريوت- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م -عون املعبود رشح سنن أِب داود ،ومعه حاشية ابن
القيم :تهذيب سنن أِب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،رشف احلق ،الصديِق ،العظيم آبادي,
دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه-حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ,حممد بن عبد
اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ,دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة.

الرقم املوحد)6262( :
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من توضأ فأحسن الوضوء ،خرجت خطاياه من

 .1797احلديث:

He who performs ablution perfectly, his
sins will leave his body

جسده

**

1797. Hadith:

عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -عن انليب `Uthmaan ibn `Affaan, may Allah be pleased with him, -
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َّ َ َ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من توضأ فأح َسن
blessings be upon him, said: "He who performs ablution
ْ
ُ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ َّ َ ْ ُ
الوضوء ،خرجت خطاياه ِمن جس ِد ِه حىت خترج ِمن perfectly, his sins will leave his body, even coming out
َْ َْ َ
”from under his nails.
حتت أظفاره».

ِ

ِ

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يدل احلديث ىلع أن الوضوء من أفضل العبادات،

Brief Explanation:
**

ومن فضائله اليت جاءت يف هذا احلديث أن من توضأ

فأحسن الوضوء ,حبيث حافظ ىلع سننه وآدابه ،اكن
وضوؤه هذا سببًا خلروج ما اقرتفه من صغائر اَلنوب
املتعلقة حبق اهلل -تعاىل ,-حىت خترج هذه اَلنوب
واخلطايا من أدق ماكن وهو ما حتت األظفار ،وىلع
هذا ينبيغ لإلنسان أن ينوي بوضوئه اتلقرب إىل اهلل

عز وجل ،-ويستشعر بأنه يمتثل أمر اهلل يف قوهل:"إذا قمتم إىل الصالة ،فاغسلوا وجوهكم" املائدة،6 :
ً
ويستشعر أيضا أنه متبع لرسول اهلل -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -يف وضوئه ،ويستحرض أيضا أنه يريد اثلواب،
وأنه يثاب ىلع هذا العمل حىت يتقنه وحيسنه.

This Hadith indicates that ablution is one of the best
acts of worship. One of the virtues of ablution
mentioned in this Hadith is that when a person performs
it perfectly, by observing its Sunan and manners, this
will expiate his minor sins, pertaining to Allah's rights,
to the extent that sins will come out from under his nails.
Therefore, one should intend by his ablution to draw
closer to Allah, Exalted and Glorified. One should keep
in mind that by making ablution he is complying with
Allah's commandment mentioned in the verse: {When
you rise to [perform] prayer, wash your faces } [Suratul-Maa'idah: 6] In addition, he should keep in mind that
he is following the way of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, in his
ablution, and that he is seeking the reward of Allah, and
that he will be rewarded for this, the thing that will drive
him to perfect his ablution.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• أحسن الوضوء  :املقصود الوضوء املشتمل ىلع سننه وآدابه.
ُ
• خرجت  :ذهبت ذنوبه وغفرت.
• خطاياه  :املراد بها الصغائر املتعلقة حبق اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع االعتناء بتعلم آداب الوضوء ورشوطه ،والعمل بذلك.
 .2بيان فضل الوضوء ،وأنه كفارة لذلنوب.
 .3رشط خروج اخلطايا هو حتسْي الوضوء واإلتيان به كما بينه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته.
 .4احلث ىلع االعتناء بتعلم رشوط الوضوء وسننه وآدابه والعمل بذلك.
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املصادر واملراجع:
رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض
الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .ديلل
الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش
واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .بهجة انلاظرين ,ويه اكتلايل :بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن
اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م.

الرقم املوحد)6263( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever performs Wudoo like this, his
previous sins will be forgiven.

من توضأ هكذا غفر هل ما تقدم من ذنبه
**

1798. Hadith:

: احلديث.1798

`Uthman ibn `Affaan, may Allah be pleased with him,  رأيت: قال-ريض اهلل عنه- عن عثمان بن عفان
reported: "I saw the Messenger of Allah, may Allah's
 توضأ ِمثل ُوضويئ-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
peace and blessings be upon him, performing Wudoo
َّ َ َ ْ َ
ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
(ablution) the way I have just done it and then he said:  غ ِفر هل ما تقدم ِمن، «من توضأ هكذا: ثم قال،هذا
ًَ َ
َْ
ْ َ َ ُُ ْ َ َُُ َ ْ َ َ
'Whoever performs Wodoo like this, his previous sins
.»جد نا ِفلة
ِ  َواكنت صالته َومشيه ِإىل المس،ذن ِب ِه
will be forgiven and his prayer and walking to the
mosque will be considered as supererogatory acts of
worship"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith shows that `Uthman ibn `Affaan, may Allah ريض اهلل- يبْي هذا احلديث أن عثمان بن عفان
be pleased with him, was performing Wudoo (ablution)
perfectly. He mentioned that he saw the Messenger of  ذكر أنه، بعد أن أَت بالوضوء ىلع كماهل املَشوع-عنه
َّ
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,  توضأ مثل-صىل اهلل عليه وسلم- رأى رسول اَّلل
performing Wudoo in the same way as he did. He said
 أن-أي انليب صىل اهلل عليه وسلم-  ثم أخرب،وضوئه
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َّ
upon him, explained that if anyone performed Wudoo  عليه-تعاىل-  تفضل اهلل،من توضأ مثل هذا الوضوء
in that manner, Allah, the Exalted, will forgive all his وغفر هل اَلي تقدم من ذنوبه الصغائر املتعلقة حبق
previous minor sins that violated His rights and that his ً
َّ
prayer and walking to the mosque will be rewarded with  واكنت صالته ومشيه إىل املسجد أجرا،-تعاىل- اَّلل
ً
extra rewards in addition to the forgiveness of his sins.  وصفة الوضوء املشار إيله.زائدا ىلع مغفرة اَلنوب
Himraan, the servant of `Uthman, described the way
 موىل عثمان أنه رأى عثمان دَع،جاء عن محران
that `Uthman performed Wudoo. He said that `Uthman
called for a water vessel. He poured water into his  ثم أدخل،بإناء فأفرغ ىلع كفيه ثالث مرار فغسلهما
palms and washed his hands three times. Then he put  ثم غسل وجهه،يمينه يف اإلناء فمضمض واستنَث
his right hand into the vessel and rinsed his mouth and
nose. He then washed his face three times, his arms up  ثم،ثالث مرات ويديه إىل املرفقْي ثالث مرات
to his elbows three time, wiped over his head, and
. ثم غسل رجليه ثالث مرات،مسح برأسه
finally washed his feet three times.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عثمان بن عفان:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. زيادة: • نافلة
. الوضوء الاكمل الوارد يف السنة: • مثل وضويئ

-.تعاىل-  واملراد الصغائر املتعلقة حبق اهلل، املتقدم منها: • ما تقدم من ذنبه

:فوائد احلديث
. أن الوضوء من مكفرات اَلنوب.1
ً
-.صىل اهلل عليه وسلم-  الوضوء ال يكفر اَلنوب إال أن اكن موافقا لصفة وضوء انليب.2
. والصالة فيه، حتصيل احلسنات الكثرية بامليش إىل املسجد.3
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 .4كرم اهلل -تعاىل -وسعة رمحته بأن يزيد املسلم من فضله فتكون صالته وخروجه إىل املسجد نافلة يف األجر وزيادة.
 .5اَلنوب اليت يكفرها الوضوء الصغائر املتعلقة حبق اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض
الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .ديلل
الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش
واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه-
.1997
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َ ََ
ه
َ
من حلف باألمانة فليس مِنا

 .1799احلديث:

"He who swears by the "Amaanah
(religious obligations) is not one of us.
**

1799. Hadith:

عن بريدة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل Buraydah, may Allah be pleased with him, reported:
"The Messenger of Allah, may Allah's peace and
َ ََ
َّ
َ
».
ا
ن
م
فليس
انة
باألم
ف
عليه وسلم -قال« :من حل
ِ
blessings be upon him, said: 'He who swears by the
"Amaanah" (religious obligations) is not one of us"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث اتلحذير من احللف باألمانة؛ ألن This Hadith warns against swearing by the "Amaanah",
because swearing by other than Allah is Shirk
َ
احللف باألمانة ح ِلف بغري اهلل واحللف بغري اهلل (associating partners with Allah) as mentioned in
رشك ،كما يف احلديث( :من حلف بغري اهلل فقد another Hadith: "Whoever swears by other than Allah
ََ
has disbelieved or committed Shirk." "Shirk" here
كفر أو أرشك) واملراد بالَشك هنا :الَشك األصغر؛
means minor Shirk, because the texts indicate that
واحللف بغري اهلل ال َيرج من امللة إال أن يعتقد merely swearing by other than Allah does not take a
احلالف أن املحلوف به بمْنلة اهلل -تبارك وتعاىل -يف Muslim out of the fold of Islam, except if the one who
swears believes that the thing he is swearing by has the
ً
اتلعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون رشاك أكربsame status of Allah the Almighty in terms of .
واملراد باألمانة هنا :فرائض اهلل -تعاىل -من الصالة glorification and worship. If this is the case, then it is
major Shirk. "Amaanah" here is a collective term
والصوم واحلج وغري ذلك مما افرتضه اهلل ىلع عباده.
referring to the acts of worship that Allah the Almighty
ِّ
ِّ
ِّ
َْ
فلو قال :حبق صالِت أو حبق صيايم أو حِج .أو أمجل has ordained, such as prayer, fasting, Hajj and other
بأن قال :وأمانة اهلل .فلك ذلك منيه عنه؛ ألن املسلم religious obligations. If someone says: I swear by my
prayer, or by my fasting, or by my Hajj, or generalizes
ال حيلف إال باهلل -تعاىل -أو بصفة َ من صفاتهby saying: by Allah's Amaanah, then all of this is ،
ْ
ٌْ
أمرهforbidden, because a Muslim is commanded to swear ،
وليست األمانة من صفاته ،وإنما يه أمر من ِ
by Allah the Almighty or by one of Allah's attributes.
َ
وف ْرض من فروضه.
Amaanah is not an attribute of Allah; rather, it is one of
His commands and ordained religious duties.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :بُريدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

ْ ُ
• َ
األمانة  :املراد بها :الفرائض ،أي :ال حت ِلفوا بالصالة واحلج والصوم ،وحنوها.
َّ
َّ
• ليس ِمنا  :أي :من أهل طريقتنا وأتباع ُسنتنا.

فوائد احلديث:
 .1حتريم احللف بغري اهلل تعاىل ،ومنه :األمانة.
 .2ايلمْي ال تنعقد إال باهلل تعاىل أو بصفة من صفاته ،وليست منها األمانة ،وإنما يه من أمره ؛ فاحللف بها يوهم مساواتها ألسماء اهلل تعاىل
وصفاته.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د.
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش:
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املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة  1426 :ـه
سنن أِب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهمعالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد
بن إبراهيم اخلطاِب ،انلارش :املطبعة العلمية  ،الطبعة :األوىل   1351ـهسبل السالم ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث .القول
املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.
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ِّ
َ
إين بَر ٌ
يء من اإلسالم ،فإن اكن
من حلف فقال:
ِ
ََ ْ َْ َ
َ
جع
اكذبا ،فهو كما قال ،وإن اكن صادقا ،فلن ير ِ
َ ً
إَل اإلسالم سال ِما

 .1800احلديث:

Anyone who swears saying: 'I have nothing
to do with Islam,' if he is lying, he will be as
he said, and if he is telling the truth, his
Islam will be defective.
**

1800. Hadith:

عن بريدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل Buraydah, may Allah be pleased with him, reported:
ِّ
“The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
إِّن بَر ٌ
من
يء
اهلل عليه وسلم« :-من َحلف فقال:
ِ
blessings be upon him, said: ‘Anyone who swears
اإلسالم ،فإن اكن اكذبا ،فهو كما قال ،وإن اكن saying: “I have nothing to do with Islam,” if he is lying,
ََ
he will be as he said, and if he is telling the truth, his
َصادقا ،فل ْن يَ ْر ِج َع إىل اإلسالم َسال ِ ًما».
Islam will be defective"’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

من حلف فقال :هو بَر ٌ
يء من اإلسالم .أو قال :هو
ِ

يهودي أو نرصاِّن أو اكفر أو ملحد .فأمره ال َيلو من
حالْي :احلال األوىل :أن يكون اكذبًا فيما حلف
عليه ،كأن حيلف مثال :هو بريء من اإلسالم إن اكن

األمر كذا وكذا .وهو اكذب فيما َيرب به ،كما لو أخرب
بأن زيدا قدم ايلوم من َّ
السفر وحلف ىلع الرباء من

اإلسالم أو هو يهودي أو نرصاِّن أو مَشك ،وهو يعلم
َ
كذب نفسه ،فهو كما قال أي من الرباءة من اإلسالم
أو يهودي أو نرصاِّن .احلال اثلانية :أن يكون صادقا

فيما قال ،كما لو حلف ىلع الرباءة من اإلسالم أو هو
ً َ
زيدا ق ِدم ايلوم من سفره أو أنه
يهودي أو نرصاِّن أن
لم يفعل هذا اليشء ،وهو صادق فيما حلف عليه،
فإنه يف هذه احلال ْ
لن يَ ْر ِج َع إىل اإلسالم َسال ِ ًما ،كما
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-بل ينقص
كمال إسالمه بما َص َدر منه من هذا اللفظ لشناعته

Brief Explanation:
**

Hadith Explanation: Whoever swears saying that he
has nothing to do with Islam or that he is a Jew, a
Christian, a disbeliever, or an atheist, his situation is
one of two: The first situation is that he is lying in what
he swears about, such as if he says: “If such-and-such
a matter is not true, then I have nothing to do with
Islam,” but he is lying about this. For example, if he
says: “Zayd arrived today from his trip, and if it is not
true then I have nothing to do with Islam, or I am a Jew,
a Christian, or a polytheist;” when he knows that he is
lying (as Zayd did not arrive today). The second
situation is that he is telling the truth, for example, if he
said: “Zayd arrived today from his trip, and if it is not
true then I have nothing to do with Islam, or I am a Jew
or a Christian.” If he is truthful (and Zayd did arrive
today), in this situation, his Islam will not be perfect
anymore as the Messenger, may Allah’s peace and
blessings be upon him, said. “…his Islam will be
defective” because of the heinous words he uttered.
[Tarh-ut-Tathrib, 7:167; Ibn `Uthaymeen, Sharh Riyad]us-Saliheen, 6:453

وقبحه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود أمحد النسايئ يف الكربى.
اتلخريج :بريدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن احللف بهذه الصيغة وأشباهها ،كأن يقول :هو اكفر إن فعل كذا ،وهو ىلع ِدين كذا إن اكن كذا.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـه طرح اتلَثيب يف رشح اتلقريب،
تأيلف :زين ادلين عبد الرحيم بن احلسْي العرايق .ولم يكمله ،وأكمله ابنه ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،ومؤسسة اتلاريخ العريب ،ودار الفكر
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سنن أِب داود ،تأيلف :سليمان بن
العريب .رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة 1426 :ـه
األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط
وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب،
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :مكتبة املعارف،
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه
الطبعة :اخلامسة.

الرقم املوحد)8965( :
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Whoever swears by Al-Laat and Al-`Uzza
(pagan idols) should say, 'There is no deity
worthy of worship but Allah'. Whoever says
to his companion, 'Come and gamble with
me’, should give charity.

من حلف فقال يف حلفه :بالالت والعزى،

فليقلً :ل هلإ إًل اهلل ،ومن قال لصاحبه :تعال
أقامرك فليتصدق

 .1801احلديث:

**

1801. Hadith:

ً
ََ
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :من َحلف
ْ
َّ
فقال يف َح ِل ِف ِه :بِالال ِت َوال ُع َّزى ،فليقل :ال هلإ إال اهلل،
َْ
َّ ْ
َُ
ومن قال لصاحبه :تعال أقا ِم ْر َك فليَتَ َصدق ».

درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "Whoever swears by Al-Laat and Al`Uzza (pagan idols) should say, 'There is no deity
worthy of worship but Allah'. Whoever says to his
companion, 'Come and gamble with me’, should give
charity".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم من حلف بغري اهلل The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, ordered the person who swears by other than
تعاىل اكلالت والعزى أو غريها أن يقول :ال هلإ إال Allah, such as swearing by the pagan idols Al-Laat and
اهلل ،ومن قال لصاحبه :أراهنك أن هذا كذا وكذا؛ Al-`Uzza or other than them, to declare the Oneness of
Allah by saying: "La ilaaha illa Allah" (there is no deity
أن يتصدق.
worthy of worship except Allah). Moreover, he ordered
the person who says to his companion: "I bet you that
this is such-and-such" to give charity.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

َُ
• أقا ِم ْر َك  :أراهنك.
• الالت  :صنم اكن بالطائف ثلقيف.

• العزى  :صنم اكن بوادي َنلة لقريش وبين كنانة.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الرجوع عن املعصية يف حال اقرتافها بغري علم أو سبق لسان.
 .2حرمة احللف باألصنام وأنه مما َيرج العبد من امللة.
 .3حتريم القمار بكل صوره وأشاكهل.
 .4ادلعوة إىل املعايص معصية أخرى.
 .5من وقع يف سيئة عليه أن يتبعها حسنة؛ ألن احلسنات يذهنب السيئات.
 .6كفارة احللف باألصنام قول  :ال هلإ إال اهلل.
 .7كفارة ادلعوة إىل املراهنة الصدقة.
املصادر واملراجع:
الرقم املوحد)6379( :
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من خري معاش انلاس هلم رجل ممسك عنان

Of the people who live the best kind of life
is the man who holds the reins of his horse
(ever ready to march) in the way of Allah

فرسه يف سبيل اهلل

**

1802. Hadith:

: احلديث.1802

صىل- هلل
 عن-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
ِ رسول ا
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ اش
اس هلم
ِ انل
ِ ري مع
ِ  " ِمن خ: أنه قال-اهلل عليه وسلم
َ َ ٌ ْ ُ ٌُ َ
ُ َ ي،ان َفرس ِه يف سبيل اهلل
طري ىلع َمت ِن ِه
رجل مم ِسك ِعن
ِ
ِ ِ
ً َ َ ً َ ْ َ َ َ َّ ُ
ََْ
َْ
َ
َ
َ
َ
 أو، طار عليه يبت ِيغ القتل،لكما س ِمع هيعة أو فزعة
ٌ َ
َ َ
َّ َ َ َ
َ َُ
رأس شعف ٍة من
ِ  أو رجل يف غنيم ٍة يف،الموت مظانه
َّ
ُ ُ ي، أو بطن وا ٍد من هذه األودي ِة،الش َعف
قيم
هذه
ِ
ِ
َ
َ
ُ وي
َّ عبد
ُ،رب ُه حىت يَأتيَه ايلقْي
َ ،الزاكة
ُ
ؤيت
ِ
ِ  وي،الصالة
َ
َّ ليس من
".خري
ِ انل
ٍ اس إال يف

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Of the people who live
the best kind of life is the man who holds the reins of
his horse (ever ready to march) in the way of Allah, flies
on its back whenever he hears the war cry or the
command to face the enemy; he flies to it seeking
martyrdom or death at places where it is expected. Or
a man who lives with some sheep at a hill-top or in a
valley, performs prayer regularly, gives Zakah and
worships his Lord until death comes to him. He does
not mix with people except for a good cause.”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith explains that one of the best ways of living
is that of a man who is holding on to his horse's reins,
i.e. ready to march in the cause of Allah. He gallops on
its back whenever he hears the cry for war or the
command to fight. He seeks thereby to be killed where
death is expected out of his intense desire to become a
martyr. The Hadith also indicates that withdrawing and
secluding oneself from the people is a good thing, and
whoever is in a remote place, such as a valley or
mountain pass, secluded from the people and
worshiping Allah and mixing with people only when
necessary for a good cause, then this is good for him.

يف احلديث بيان أن من خري أحوال عيش انلاس رجل

:-صىل اهلل عليه و سلم-  وقوهل،ممسك عنان فرسه

"يطري ىلع متنه لكما سمع هيعة أو فزعة طار ىلع متنه
 معناه يسارع ىلع ظهره،"يبتيغ القتل واملوت مظانه

 لكما سمع هيعة وىه الصوت عند حضور،وهو متنه

 يبتيغ القتل، والفزعة ويه انلهوض إىل العدو،العدو

مظانه يطلبه يف مواطنه اليت يرىج فيها؛ لشدة رغبته
ً
 وفيه أيضا ديلل ىلع أن العزلة خري ومن.يف الشهادة
ً
اكن يف ماكن من األودية والشعاب منعزال عن
 يعبد اهلل عز وجل ليس من انلاس إال يف خري،انلاس

.فهذا فيه خري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج

. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. سري اللجام اَلي تمسك به ادلابة: • العنان
. يطلبه من الكفار يف اجلهاد: • يبتيغ القتل
. املوت: • ايلقْي

. ال َيالط انلاس إال يف خري: • ليس من انلاس إال يف خري
. يَّسع: • يطري
. ظهره: • متنه
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• هيعة أو فزعة  :اهليعة الصوت للحرب ،والفزعة حنوه
• مظانه  :املواضع اليت يظن وجوده فيها.
ُ
• غنَيمة  :تصغري الغنم ،الشاة واملاعز.
َّ
• الشعف  :بفتح الشْي والعْي :أىلع اجلبل.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد واالستعداد هل وترقبه ،وحتديث انلفس به طلبا للشهادة يف سبيل اهلل.
 .2فضيلة اعزتال انلاس عند وقوع الفتنة.
 .3من خالط انلاس ينبيغ أن يسلم املسلمون من لسانه ويده.
ً
 .4جواز اتلكسب احلالل بريع األغنام بعيدا عن انلاس.
 .5العزلة بسبب الفنت ،ينبيغ أن ال حتول بْي العبد والقيام باألحاكم الَشعية ىلع وجهها.
املصادر واملراجع:
ً

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د.
ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-4 .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
-5رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه-6 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-7 .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار،
دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-8 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6266( :
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ً
ً
من سلك طريقا يبتيغ فيه علما سهل اهلل هل
ً
طريقا إَل اجلنة

Whoever follows a path in pursuit of
knowledge, Allah will facilitate for him a
path to Paradise.
**

1803. Hadith:

: احلديث.1803

صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أِب ادلرداء
ْ
َ َ
ْ
 « َم ْن َسلك َطريقا يَب َتيغ فيه ِعلما: قال-عليه وسلم
َّ
َ َ َ
َّ
 وإن املالئكة َتلض ُع،َسهل اهلل هل طريقا إىل اجلنة
َ
ْ
َ
ً
َ أجن
 وإن العالم،حتها لطالب العلم رضا بما يَصنع
ِ
َ لَيَ ْستَ ْغف ُر هل َم ْن يف السماوات
وم ْن يف األرض حىت
ِ
ُ ْ
ْ ََ
ُ
َ
 وفضل العالم ىلع العابِ ِد كفض ِل،احليتَان يف املاء
َ
َّ
، وإن العلماء َو َرثة األنبياء،القمر ىلع سائِ ِر الكواكب
ً َ
ُ
ُ
َّ
وإن األنبياء لم يَ َو ِّرثوا دينارا وال ِد ْرهما وإنما َو َّرثوا
ٍّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
.»حبظ َوا ِف ٍر
 فمن أخذه أخذ،العلم

Abu Ad-Dardaa’, may Allah be pleased with him,
reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: ‘Whoever follows a
path in pursuit of knowledge, Allah will facilitate for him
a path to Paradise. Indeed, the angels lower their wings
for the seeker of knowledge, out of pleasure at what he
does. Verily, the inhabitants of the heavens and the
earth, even the fish in the water, ask forgiveness from
Allah for the knowledgeable. The superiority of a
scholar over a devout worshipper is like the superiority
of the moon over the rest of the stars. Indeed, the
scholars are the inheritors of the prophets, who
bequeath neither dinaar nor dirham, only knowledge.
So whoever acquires it has actually taken abundant
wealth"’.
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Hadith sheds light on some merits of the pursuit of
knowledge, as follows: 1. If a person treads a path in
pursuit of knowledge or even if he seeks knowledge
while at home, Allah, the Almighty, will reward him by
facilitating a path leading him to Paradise. The pursuit
of knowledge includes a tangible path, where a man
actually walks (to gain knowledge), and an intangible
one, like attending the classes of scholars and reading
books. Thus, he is considered to be following a path of
knowledge, even though he is actually sitting. 2. The
inhabitants of the heavens and the earth, even the fish
and animals, invoke the forgiveness of Allah, the
Almighty, for the scholars. 3. The angels, honored by
Allah, the Almighty, lay down their wings for the seeker
of knowledge out of pleasure at what he does and in
humility and reverence towards knowledge and the
knowledgeable. 4. The scholars are the inheritors of
the prophets. They take knowledge, application, the call
to Allah, the Almighty, and guiding people to His religion
from them. 5. The superiority of a scholar over a devout
worshipper is like the superiority of the moon over the
rest of the stars. Indeed, the light and virtue of worship
are limited to the worshipper; it does not reach others,
just like the light of the stars. By contrast, the light and
virtue of knowledge transcend the scholar and reach
others, enlightening them. The Prophet, may Allah's
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: جاء هذا احلديث يلوضح بعض فضائل طلب العلم
فمنها أن من مىش يف طريق يريد بسريه فيه اَلهاب

لطلب العلم أو حبث عن العلم ولو يف بيته جازاه اهلل
ً
ُ
وسلوك
، بأن يسهل هل طريقا إىل اجلنة-سبحانه-

طريق العلم يشمل الطريق احليس اَلي يميش فيه
 بأن، كما يشمل الطريق املعنوي،اإلنسان برجله

 ومن بطون،يلتمس العلم من جمالسة العلماء

 وذلك أن اَلي يراجع الكتب للعثور ىلع،الكتب

، أو جيلس إىل شيخ يتعلم منه،حكم مسألة رشعية
ً
ً
علما ولو اكن
فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه
ً
 ومن الفضائل املذكورة يف هذا احلديث أن.جالسا
 حىت،العلماء يستغفر هلم أهل السماء واألرض

 ومن فضائله. وحىت ادلواب يف الرب،احليتان يف ابلحر

 تضع-عز وجل- أن املالئكة اَلين كرمهم اهلل
ً
تواضعا
,أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع
ً
 ومن الفضائل اليت ذكرها انليب.وتعظيما للعلم وأهله

 يف هذا احلديث أن العلماء-صىل اهلل عليه وسلم، حيث ورثوا منهم العلم والعمل،ورثة األنبياء
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وورثوا ادلعوة إىل اهلل -عز وجل -وهداية اخللق

ودالتلهم ىلع اهلل -تعاىل -وىلع دينه .ومن فضائله أن
مزية العالم ىلع العابد كمزية القمر يللة ابلدر ىلع

بقية الكواكب؛ ألن نور العبادة وكماهلا مالزم للعابد
ال يتخطاه ،فهو كنور الكواكب ,أما نور العلم وكماهل
فهو يتعدى إىل الغري فيستيضء به غري العالم .وذكر

عليه الصالة والسالم -أن األنبياء لم يورثوا ملنً
ً
دينارا ،وأن
درهما وال
بعدهم ادلنيا ،فلم يورثوا
أعظم مرياث تركوه هو العلم ،فمن أخذه أخذ

بنصيب وافر كثري ،وهو اإلرث احلقيِق انلافع .وال
َّ
َّ
َعر عن العمل ،وال
يظن املسلم أن العالم املفضل ٍ
العابد عن ال ِعلم ،بل إن علم ذاك اغلب ىلع عمله،
وعمل هذا اغلب ىلع علمه ،وَللك جعل العلماء
ورثة األنبياء اَلين فازوا باحلسنيْي ،العلم َ
والعمل

peace and blessings be upon him, highlighted that the
prophets did not bequeath worldly fortunes, but the best
legacy they leave behind is knowledge. Whoever
acquires it has indeed taken a great fortune. In fact, this
is the true beneficial inheritance. Let no one think that
a scholar does not engage in worship or that a
worshipper lacks knowledge. But, the knowledge of the
former prevails over his deeds, whereas the deeds of
the latter override his knowledge. Hence, the scholars
are considered as the inheritors of the prophets, who
gained both merits – knowledge and action – and were
marked by perfection and the pursuit of improvement.
This is the course to be taken by those who truly know
their Lord and walk in the path leading to Him.

وحازوا الفضيلتْي ،الكمال ،واتلكميل ،وهذه طريقة
العارفْي باهلل وسبيل السائرين إىل اهلل -تعاىل.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :أبو ادلرداء -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• يبتيغ  :يطلب.
• الكواكب  :مجع كوكب ،ويه األجرام وانلجوم اليت تدور يف السماء.
• حبظ  :بنصيب.

• وافر  :كثري.
ً
ً
علما ً :
• ً
علما رشعيا أو وسيلة إيله.
ُّ
ْ
ً
أجن َ
تواضعا هل ,أو تكف أجنحتها عن الطريان وتْنل لسماع
حتَ َها  :أن املالئكة تفرش وتبسط أجنحتها حتت قديم طالب العلم
• تلضع ِ
ال ِعلم ,وذكر الَشاح غري هذا من املعاِّن املجازية ,واألصل احلمل ىلع احلقيقة.
• فضل  :مزية ,وما يزيد به العالم ىلع العابد.
ً
ً
ً
درهما  :ماال وخص ادلينار وادلرهم باَلكر؛ ألنهما أغلب أنواعه.
دينارا وال
•

فوائد احلديث:
 .1فضل العلم ،وأنه نور ييضء للناس طريق اخلري واحلق.
 .2احلث ىلع توقري طالب العلم ،واتلواضع وادلَعء واالستغفار هلم.
 .3العلم أعظم ثروة وأرشفها ،ينبيغ ملن حازها أن حيرتمها ويكرمها.
 .4إهانة العلماء وإيذاؤهم فسق وضالل؛ ألنهم محلة مرياث انلبوة.
 .5من فضائل العلم أن العلماء يستغفر هلم أهل السماء واألرض ,حىت احليتان يف ابلحر ,وحىت ادلواب يف الرب.
 .6أن العلماء هم ورثة األنبياء يف العلم والعمل وادلعوة وهداية اخللق.
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ً
ً
ً
وإكراما ملا حيمله من
وتوقريا
تواضعا هل
 .7من فضائل العلم وأهله أن املالئكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم ,ووضع املالئكة أجنحتها هل
مرياث انلبوة ويطلبه.
ً
ً
 .8أن األنبياء ال يُ َ
دينارا ,وهذا من حكمة اهلل -عز وجلَ -لال يقول قائل إن انليب إنما ادىع انلبوة ألجل
ورثون؛ ألنهم لم يورثوا درهما وال

ادلنيا.

 .9أن فضل العالم ىلع العابد كفضل القمر ىلع سائر الكواكب؛ ألن القمر ييضء اآلفاق ويمتد نوره يف أقطار العالم وهذه حال العالم ,وأما
الكوكب فنوره ال جياوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد اَلي ييضء نور عبادته عليه دون غريه ،وإن جاوز نور عبادته غريه فإنما جياوزه
غري بعيد.

املصادر واملراجع:

-اجلامع الصحيح -وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .

رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سنن أِب
داود؛ لإلمام أِب داود سليمان بن األشعث السجستاِّن ،تعليق عزت ادلَعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه- .سنن ابن ماجه؛
للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية- .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة اخلامسة- .كنوز
رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه- ..نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف
د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه- .سنن أِب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن
شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِج ْستاِّن ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت- .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن
عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه -مسند اإلمام أمحد بن
الرتغيب َو َّ ْ
يح َّ ْ
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -مَ - .صح ُ
الرت ِهيب ,حممد
ِ
ِ
َ ْ
َ
َ
َش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2000 -م بهجة انلاظرين ,سليم بن
نارص ادلين األبلاِّن ,مكتبة المعارف لِلن ِ
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م -مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ,حممد بن أِب بكر بن أيوب
بن سعد شمس ادلين ابن قيم اجلوزية ,دار الكتب العلمية – بريوت- .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق
الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .تطريز
رياض الصاحلْي ,فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنَش
واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ,حممد بن عبد اهلادي
حممد بن َّ
اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ,دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة- .تاج العروس من جواهر القاموسَّ ,
حممد بن عبد َّ
الرزاق احلسيين،
َّ
امللقب بمرتىضَّ ،
الزبيدي ,جمموعة من املحققْي ,انلارش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)6267( :
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ً
من صام يوما يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني

Whoever fasts one day in the cause of Allah,
Allah shall put between him and Hellfire a
trench as wide as the distance between the
heavens and the earth.

انلار خندقا كما بني السماء واألرض

 .1804احلديث:

**

1804. Hadith:

ً
عن أِب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :من صام Abu Umaamah, may Allah be pleased with him,
ً
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ََْ
يوما يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبْي انلار خندقا
blessings be upon him, said: "Whoever fasts one day in
the cause of Allah, Allah shall put between him and
Hellfire a trench as wide as the distance between the
heavens and the earth".

كما بْي السماء واألرض».
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

**

ً

Hadith Grade: Hasan/Sound.
Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان فضل من صام يوما ًخالصا لوجه This Hadith demonstrates the virtue of fasting a day
solely for the sake of Allah. The reward for this is that
اهلل ،حيث ينجيه اهلل من انلار ويبعده عنها كبعد Allah saves the fasting person from Hellfire and keeps
him away from it at a distance equal to that between the
السماء عن األرض.
heavens and the earth.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :أبو أمامة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• صام  :من الصيام  :وهو اإلمساك عن املفطرات من الفجر إىل غروب الشمس بنية خمصوصة.
َّ
• يف سبيل اهلل  :أي َّ :لل ولوجهه
ً
• خندقا  :حفرة حول املاكن ،وأخدود عميق مستطيل حيفر يف ميدان القتال يلتِق به اجلنود

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1فضل الصوم ولو اكن يوما واحدا ،وأنه يكون وقاية لصاحبه من انلار.
 .2فضل الصوم يف وقت اجلهاد إال إذا اكن يُؤثر ىلع قوة اجلنود ونشاطهم؛ فهو غري مستحب.
 .3يؤخذ منه أن العمل اَلي يراد به وجه اهلل يكون هل فضل عظيم وتأثري كبري.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة,
الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن
عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .سلسلة األحاديث
الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،دار املعارف1415 ،ه .رشح األربعْي انلووية ،لعطية بن حممد سالم (املتوىف 1420 :ه) مصابيح اتلنوير ىلع صحيح
اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاِّن ،إعداد معزت أمحد .تأسيس األحاكم بَشح عمدة األحاكم ،أمحد انلجيم ،دار علماء السلف. ...

الرقم املوحد)6399( :
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Whoever performs the Fajr prayer will be
under the protection of Allah

من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل

 .1805احلديث:

**

1805. Hadith:

عن جندب بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه -عن Jundub ibn Sufyaan al-Bajali, may Allah be pleased
َّ with him, reported that the Prophet, may Allah's peace
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قالَ « :م ْن صىل
and blessings be upon him, said: "Whoever performs
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ
َّ
َ
ُ ْ
هلل ،فانظر يا ابن آدم ،ال يطلبنك the Fajr prayer will be under the protection of Allah. O
الصبح فهو يف ِذم ِة ا ِ
َ
َّ
ُ
son of Adam, beware lest Allah should call you to
اهلل ِم ْن ِذم ِت ِه بِيشء».
”account for violating His protection.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يبْي هذا احلديث فضل صالة الصبح وأن مصليها يف
َّ
ذمة اَّلل ،أي :يف الكءته وحفظه ،ويف عهده وأمانته،
ويف رواية ألِب نعيم يف مستخرجه ( )252 /2ح:1467
َّ
(يف مجاعة) ،ثم حذر اإلنسان من اتلعرض ملن هو
كذلك ،فخاطبه منبِّها حمذرا :فال حياسبنك اهلل

بسبب تعرضك بأذى ملن هو يف ذمة اهلل ,فإن ذلك

سبب لعقوبة اهلل تعاىل ,ودخول انلار والعياذ باهلل .أو
َّ
أن معىن قوهل" :ال يطلبنك اَّلل من ذمته بيشء" ،يعين:
ً
ً
ال تفرطوا يف صالة الفجر ،أوال تعملوا عمال سيئا،
فيطابلكم اهلل تعاىل بما عهد به إيلكم ،وهذا ديلل

ىلع أن صالة الفجر اكملفتاح لصالة انلهار ،بل لعمل

انلهار لكه ،وأنها اكملعاهدة مع اهلل بأن يقوم العبد
ً
بطاعة ربه -عز وجل -ممتثال ألمره جمتنبا نلهيه.

Brief Explanation:
**

This Hadith shows the virtue of the Fajr prayer, and that
by performing it one becomes under Allah's protection.
Another narration by Abu Nu`aym adds: "in
congregation." [Al-Mustakhraj, 2: 252, N.1467] Then he
warned against harming those under Allah's protection,
saying: Do not incur the punishment of Allah by harming
those whom Allah has protected, for doing so leads to
Allah's punishment and to entering Hellfire. It could
also be a warning against neglecting the Fajr prayer or
doing a wrong deed that incurs Allah's questioning
about the non-implementation of His commandments.
This indicates that the Fajr prayer is like the key to the
rest of the daily prayers, and perhaps to all the deeds
of the day that follow it. It is like a covenant with Allah
wherein one is committed to obeying Allah's
commandments and avoiding His prohibitions.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم بلفظ« :من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل ،فال يطلبنكم اهلل من ذمته بيشء فيدركه فيكبه يف نار جهنم» ،وهذا لفظ
أمحد.
اتلخريج :جندب بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• ذمة اهلل  :أي :يف حفظه وأمانه.

• ال يطلبنك  :ال يؤاخذنك اهلل بسبب غفلتك عن صالة الصبح ،أو ال حياسبنك اهلل بسبب تعرضك بأذى ملن هو يف ذمة اهلل.

فوائد احلديث:
 .1أهمية صالة الصبح وفضيلتها.
 .2فضل من داوم ىلع صالة الصبح يف اجلماعة.
 .3اتلحذير الشديد من اتلعرض بسوء ملن صىل الصبح املستلزمة لصالة بقية الفرائض اخلمس.
 .4أن صالة الفجر اكملفتاح لصالة انلهار ،بل لعمل انلهار لكه وأنها اكملعاهدة مع اهلل بأن يقوم العبد بطاعة ربه -عز وجل -ممتثال ألمره جمتنبا
نلهيه.
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 .5احلفاظ ىلع حدود اهلل -تعاىل -وحرماته سبب يف حفظ اهلل للعبد.

 .6من أسايلب ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -الرتغيب والرتهيب وانليه املؤكد باتلعليل.

املصادر واملراجع:

-ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت- .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب

زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه- .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه- .
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد
ابلكري الصديِق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه-
 2004م .بهجة انلاظرين ,ويه اكتلايل :بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م كنوز رياض
الصاحلْي ,جمموعة من ابلاحثْي ،بإرشاف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ,السعودية ,الطبعة األوىل 1430 ,ه.

الرقم املوحد)6269( :
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من ظلم قيد شب من األرض؛ طوقه من سبع

Whoever unjustly usurps even one
handspan of land, his neck will be encircled
with it down the seven earths.

أرضني

**

1806. Hadith:

: احلديث.1806

`A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
َ َ ْ َ
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
َ
ْ يد ش ْرب من
؛
ض
األر
ق
م
 «من ظل: قال-عليه وسلم
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
him, said: “Whoever unjustly usurps even one
َ ْ
َُ
.»ُط ِّوقه ِمن َسب ِع أ َر ِضْي
handspan of land, his neck will be encircled with it down
the seven earths”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

It is prohibited for one to take the property of another  فال حيل ألحد أخذ،مال اإلنسان ىلع اإلنسان حرام
except with his consent, particularly the unjust seizure
of land because it usually lasts for a long time. Hence,  وأشد ما يكون، إال بطيبة نفسه،يشء من حق أحد
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon  لطول مدة استمرار االستيالء،ذلك ظلم األرض
ً
him, said that whoever unjustly seizes a piece of land
 وَلا فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم أخرب.عليها ظلما
of any size would be severely punished on the Day of
ً
Judgement; his neck would be long and thick enough أن من ظلم قليال أو كثريا من األرض جاء يوم
to be encircled with the seized land down the seven  ثم، وتطول، حبيث تغلظ رقبته،القيامة بعذاب شديد
earths in retribution for what he did to the owner of that
land. This threat does not apply to the use of public ، إىل سبع أرضْي،يطوق األرض اليت غصبها وما حتتها
lands without seizing or occupying them. In his book Al- .جزاء هل ىلع ظلمه صاحب األرض باالستيالء عليها
Mughni, Ibn Qudaamah said: "With regard to streets,
وال يدخل يف الوعيد استعمال األرايض العامة دون
roadways and alleys, no one has the right to develop
that land (such as building on it and other activities by  وما اكن يف الشوارع:" قال يف"املغين،تملك واستيالء
which it would become a person’s property), whether والطرقات والرحبات بْي العمران فليس ألحد
they are wide or narrow, and whether that results in less
space for people or not, because such spaces are  وسواء ضيق ىلع، سواء اكن واسعا أو ضيقا،إحياؤه
shared by Muslims and their interests are connected to  ألن ذلك يشرتك فيه،انلاس بذلك أو لم يضيق
them; so it is more akin to their mosques. It is
permissible to benefit from such spaces by sitting there ، فأشبه مساجدهم، وتتعلق به مصلحتهم،املسلمون
to buy and sell, in a way that does not cause any وجيوز االرتفاق بالقعود يف الواسع من ذلك للبيع
annoyance to anyone or harm the passers-by, because
، وال يرض باملارة،والَشاء ىلع وجه ال يضيق ىلع أحد
people in all countries and at all times have approved
of people doing that, without denouncing it; and التفاق أهل األمصار يف مجيع األعصار ىلع إقرار
because it is a kind of permissible usage, provided that  وألنه ارتفاق بمباح،انلاس ىلع ذلك من غري إنكار
it does not result in any harm. So it is allowed, like
." اكالجتياز، فلم يمنع،من غري إْضار
passing through.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  َعئشة:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. وضع اليشء يف غري موضعه: الظلم: • ظلم
َ. أي قَ ْدر، بكَّس القاف وسكون ايلاء: • قيد
ِ
ً
ُ
ِّ
. بمعىن أن جيعل طوقا يف عنقه، مبىن للمجهول، بضم الطاء وتشديد الواو املكسورة: • طوقه
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• أرضْي  :بفتح الراء وجيوز إساكنها ,مجع ْ
أرض.
• ِش ْرب  :الشرب :ما بْي أىلع اإلبهام وأىلع اخلنرص ,وذكر الشرب يف احلديث إشارة إىل استواء القليل والكثري يف الوعيد.

فوائد احلديث:

ً
 .1حتريم الغصب ،ألنه من الظلم اَلي حرمه اهلل ىلع نفسه ،وجعله بيننا حمرما.
 .2أن الظلم حرام ،يف القليل والكثري ،وهنا فائدة ذكر الشرب.

ً

 .3أن من ملك ظاهر أرض ،ملك باطنها وما فيها ،فال جيوز أن ينقب أحد من حتته ،أو جيعل نفقا أو رسبا وحنو ذلك إال بإذنه.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-صحيح مسلم

املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ,عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام,
حتقيق حممد صبيح حالق ,مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعْي ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م -تطريز رياض الصاحلْي ,فيصل
بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,انلارش :دار العاصمة للنَش واتلوزيع،
الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م -رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة 1426 :ه- .
اإلملام بَشح عمدة األحاكم ,إسماعيل األنصاري ,مطبعة السعادة ,مرص ,الطبعة اثلاثلة1392 ,ه1972 ,م- .القاموس املحيط ,جمد ادلين أبو طاهر حممد
ُ
العرقسويس ,انلارش :مؤسسة الرسالة للطباعة والنَش
بن يعقوب الفريوزآبادي ,حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ,بإرشاف :حممد نعيم
واتلوزيع ،بريوت  -بلنان ,الطبعة :اثلامنة  1426 ،ـه 2005 -م- .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفاراِب,
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ,دار العلم للماليْي – بريوت ,الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م

الرقم املوحد)5843( :
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من عرض عليه رحيان ،فال يرده ،فإنه خفيف

Whoever is presented with basil should not
decline it. Indeed, it is light to carry and
pleasant to smell.

املحمل ،طيب الريح

 .1807احلديث:

**

1807. Hadith:

ً
ُ َ
ض Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, narrated
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوَع« :من ع ِر
directly from the Prophet, may Allah’s peace and
َ َْ ٌ
َْ ْ
طيب
،
ل
م
ح
م
ال
خفيف
فإنه
يرده،
فال
ان
عليه رحي
ِ
ِ
blessings be upon him, that he said: “Whoever is
الريح».

درجة احلديث :صحيح.

presented with basil should not decline it. Indeed, it is
light to carry and pleasant to smell”.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:
ُ

Brief Explanation:

من أهدي إيله طيب فينبيغ قبوهل ،فإنه ال مشقة يف Anyone who receives a gift of an aromatic object should
accept it, because there is no difficulty in carrying it and
محله وكذلك رحيه طيب.
likewise its scent is good.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• رحيان  :نبت هل ريح طيب.
• املحمل  :احلمل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قبول هدية الرحيان؛ فإنه ال تكَث املنة بأخذه ،وقد جرت العادة بالتسامح يف بذهل.
 .2ينبيغ ىلع املسلم أن يكون طيب الريح ويستعمل الطيب.
 .3استحباب عرض املسلم ىلع إخوانه الطيب والسيما عند حضور اجلمع واجلماَعت.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياضَ
َ ُ ُْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم-للقايض عياض بن موىس ايلحصيب -
الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .إِكمال
ْ
املحقق :ادلكتور حي َىي إِ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنَش واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م -ديلل الفاحلْي لطرق رياض
الصاحلْي/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة:
الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م ،.لكن مادة الَشح هنا غري موجودة يف هذه الطبعة بل موجودة يف طبعة دار الكتاب العريب ،فلعل األوىل فيها سقط واهلل
أعلم - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقْي رشح رياض
الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف سعيد اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَشة1407،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام
أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
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ً
من فطر صائما اكن هل مثل أجره

 .1808احلديث:

He who feeds a fasting person will earn the
same reward as him (the fasting person.
**

1808. Hadith:

عن زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه -عن انليب Zayd ibn Khaalid al-Juhani, may Allah be pleased with
َ
him, reported that the Prophet, may Allah's peace and
صىل اهلل عليه وسلم -أنه قالَ « :م ْن ف َّط َر صائما ،اكنblessings be upon him, said: "He who feeds a fasting
ْ ْ
ُْ ْ
َّ
َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ
هل ِمثل أج ِر ِه ،غري أنه ال ينقص ِمن أج ِر الصائِ ِم person will earn the same reward as him (the fasting
person), without diminishing anything from the reward
َ ْ
يش ٌء».
of the fasting person”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان لفضل تفطري الصائم ,وانلدب
إىل ذلك والرتغيب فيه ,وأن من فعل ذلك يُكتب هل
مثل أجر الصائم من غري أن ينقص يشء من أجر

الصائم ,وهذا من فضل اهلل -تعاىل -ىلع عباده ,ملا يف

ذلك من اتلعاون ىلع الرب واتلقوى ,وإجياد املحبة

واتلاكفل بْي املسلمْي ,وظاهر احلديث أن اإلنسان
ً
لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإنه هل مثل أجره،
وهلذا ينبيغ لإلنسان أن حيرص ىلع إفطار الصائمْي

بقدر املستطاع السيما مع حاجة الصائمْي وفقرهم,
أو حاجتهم لكونهم ال جيدون من يقوم بتجهزي

Brief Explanation:
**

This Hadith shows the virtue of feeding fasting people.
It encourages and recommends doing so by promising
those who do so a reward similar to that of the fasting
person without diminishing the latter's reward. This,
indeed, is one of Allah's favors upon His slaves, for it
encourages
cooperation
in
goodness
and
righteousness and creates love and solidarity among
Muslims. The apparent meaning of the Hadith implies
that giving even a single date to a fasting person is
sufficient to attain the same reward as him. Therefore,
we should be keen on feeding those who are fasting to
the best of our ability, especially if they are poor and
needy or if they do not have anyone to prepare food for
them.

الفطور هلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه والنسايئ يف الكربى وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• َّ
فطر  :قدم هل شيئًا يفطر عليه ,ولو تمرة أو رشبة ماء ،وقال بعض العلماء :املراد بتفطريه أن يشبعه.
ً
ً َ
• مثل أجره  :املراد أن هل ثوابا مثل ما أن لفاعله ثوابا ،وال يلزم أن يكون قدرهما سواء ،وذهب بعضهم إىل أن املثلية يف أصل اثلواب دون
اتلضعيف املزيد للعامل ،واختار بعض العلماء أنه مثله حىت يف اتلضعيف ،وفضل اهلل واسع.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع تفطري الصائم.
ً
ً
 .2أجر من فطر صائما كأجر الصائم ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
 .3إكرام اهلل -تعاىل -لعباده املؤمنْي بتكثريه أجورهم ىلع أعماهلم الصاحلة ،وهذا من لطفه -سبحانه -بهم.
 .4يف احلث ىلع تفطري الصائمْي إجياد املحبة واتلاكفل بْي املسلمْي.
املصادر واملراجع:

-اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .

رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سنن ابن
ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية- .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح
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العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نَش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية- .مسند ادلاريم –
املعروف بـ :سنن ادلاريم-؛ لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم ،حتقيق حسْي سليم ،دار املغين-الرياض ،األوىل1421 ،ه- .مشاكة املصابيح؛ تأيلف
حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .بهجة انلاظرين ,ويه اكتلايل :بهجة انلاظرين ,سليم
بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م -ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصديِق
الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م- .نزهة
املتقْي رشح رياض الصاحلْي ,مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النَش:
.1987 – 1407

الرقم املوحد)6271( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever says when he hears the muezzin:
‘I bear witness that there is no god but
Allah, alone without any partner, and that
Muhammad is His slave and Messenger. I
am pleased with Allah as a Lord, with
Muhammad as a Messenger, and with
Islam as a religion,’ his sins shall be
forgiven.

 أشهد أن ًل هلإ إًل:من قال حني يسمع املؤذن
ر
ً
ه
،اهلل وحده ًل َشيك هل وأن حممدا عبده ورسوهل
ً
ً
ر
،وبمحمد رسوًل وباإلسالم دِينا
رضيت باهلل ربا
ٍ
ر
َْر
غ ِف َر هل ذنبه
**

1809. Hadith:

: احلديث.1809

-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن سعد بن أِب وقاص

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: “Whoever says when he
hears the muezzin: ‘I bear witness that there is no god
but Allah, alone without any partner, and that
Muhammad is His slave and Messenger. I am pleased
with Allah as a Lord, with Muhammad as a Messenger,
and with Islam as a religion,’ his sins shall be forgiven”.

 "من قال حْي يسمع: أنه قال-صىل اهلل عليه وسلم
َّ
 أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن:املؤذن
ُ
ً
ً
ً
ُ
وبمحمد رسوال
رضيت باهلل ربا
،حممدا عبده ورسوهل
ٍ
ُ
َْ
." غ ِف َر هل ذنبُه،وباإلسالم ِدينا
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

“Whoever says when he hears the muezzin”, meaning:  يسمع أذانه "أشهد أن:"من قال حْي يسمع املؤذن" أي
ُ
he hears his call to prayer. “I bear witness that there is
ال
أنه
خرب
 أقر وأعرتف وأ: أي،"ال هلإ إال اهلل وحده
ِ
no god but Allah, alone.” In other words, I testify,
acknowledge, and declare that there is no deity truly ، زيادة تأكيد،" "ال رشيك هل: وقوهل،معبود حبق إال اهلل
ً
worthy of being worshiped except Allah. “Without any ً
، قدمه إظهارا للعبودية وتواضعا،""وأن حممدا عبده
partner” is an addition intended for emphasis. “And that
ً
Muhammad is His slave.” The word ‘slave’ is mentioned  "رضيت باهلل، أظهره حتدثا بانلعمة،" "ورسوهل:وقوهل
first to show servitude and humility. "And Messenger." : وقوهل، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته: أي،"ًربا
This is to demonstrate the bounty of Allah, the Almighty.
ً
"I am pleased with Allah as a Lord", meaning: I am ، وبلغه إيلنا، جبميع ما أرسل به: أي،""وبمحمد رسوال
pleased with His lordship, divinity, names, and  جبميع أحاكم اإلسالم من: أي،" "وباإلسالم:وقوهل
ً
ً
attributes. "With Muhammad as a Messenger", ً
، اعتقادا وانقيادا: أي،" "دينا: قوهل،األوامر وانلوايه
meaning: with all that he brought and conveyed to us.
"And with Islam", meaning: with all the rulings of Islam,  فهذا اَلكر يقال، من الصغائر: أي،" "غفر هل ذنبه:قوهل
the commands and prohibitions. “As a religion", ً  اشهد أن ال هلإ إال اهلل أشهد أن حممدا:إذا قال املؤذن
meaning: in terms of belief and submission. “His sins
shall be forgiven", meaning: the minor sins. This  ويمكن أن يقال بعد األذان؛ ألن،رسول اهلل
invocation ought to be pronounced when the muezzin
.احلديث حيتمل األمرين
says: "I bear witness that there is no god but Allah; I
bear witness that Muhammad is the Messenger of
Allah." It may also be said after the azan, for the Hadith
can be understood to refer to either of them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  سعد بن أِب وقاص:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**
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معاين املفردات:

• غفر هل ذنبه  :املراد هنا صغائر اَلنوب ألن الكبائر ال بد هلا من اتلوبة.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة هذا اَلكر إذا سمع األذان.
 .2ترديد هذا ادلَعء عند سماع انلداء من مكفرات اَلنوب.
 .3الرَض باهلل ربا يتضمن أن ال يعبد املرء غريه -سبحانه-.
ً
 .4الرَض بمحمد -صىل اهلل عليه وسلمًّ -
نبيا ورسوال يتضمن طاعته -عليه الصالة والسالم -واالنقياد لسنته.
 .5الرَض باإلسالم دينا ً ً
رَض بما اختاره اهلل لعباده.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .رشح

رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد
عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار
الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة
املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6272( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Whoever says, "There is no God but Allah,
and Allah is Greatest," his Lord affirms it,
saying, "There is no God but Me, and I am
Greatest".

 صدقه ربه. ًل هلإ إًل اهلل واهلل أكب:من قال
 ًل هلإ إًل أنا وأنا أكب:فقال

**

1810. Hadith:

: احلديث.1810

-ريض اهلل عنهما- عن أِب سعيد اخلدري وأِب هريرة
َ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ
َ َ َ ُ َ
 أنه-وسلم
صىل اهلل علي ِه- نهما ش ِهدا َىلع رسول اَّلل
أ
َ
َّ
، َصدقه ربه، ال هلإ إال اهلل واهلل أكرب: «من قال:قال

Abu Sa`eed Al-Khudri and Abu Hurayrah, may Allah be
pleased with both of them, reported that they directly
heard the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, saying: "Whoever says, 'There
is no God but Allah, and Allah is Greatest,' his Lord
affirms it, saying, 'There is no God but Me, and I am
Greatest.' When one says, 'There is no God but Allah
alone; He has no partner,' Allah says, 'There is no God
but Me alone; I have no partner.' When one says,
'There is no God but Allah. To Him is the dominion and
to Him is praise,' Allah says, 'There is no God but Me.
To Me is the dominion, and to Me is praise.' When one
says, 'There is no God but Allah, and there is no might
nor power save with Allah,' Allah says, 'There is no God
but Me, and there is no might nor power save with Me.'
He (the Prophet) used to say, 'Anyone who says this in
his illness then dies, the Fire will not consume him" '.

 ال هلإ إال اهلل: وإذا قال. ال هلإ إال أنا وأنا أكرب:فقال
حدي ال
ِ  ال هلإ إال أنا َو: يقول: قال،وحده ال رشيك هل
، ال هلإ إال اهلل هل امللك وهل احلمد: وإذا قال.رشيك يل

 ال هلإ: وإذا قال. ال هلإ إال أنا يل امللك ويل احلمد:قال
 ال هلإ إال أنا: قال،إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل

 «من قاهلا يف:وال حول وال قوة إال ِب» واكن يقول
َ
.»مرضه ثم مات لم ت ْط َع ْم ُه انلار

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Hurayrah and Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be -ريض اهلل عنهما- عن أِب هريرة وأِب سعيد اخلدري
pleased with both of them, reported that the Prophet,
may Allah’s peace and blessings be upon him, said that سبحانه-  يف أن اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- عن انليب
Allah affirms what His slave says. If one says, "There is . اهلل أكرب، ال هلإ إال اهلل: يصدق العبد إذا قال-وتعاىل
no God but Allah, and Allah is Greatest," Allah says,
 اهلل أكرب: وإذا قال، إنه ال هلإ إال أنا وأنا أكرب:قال اهلل
"Indeed, there is no God but Me, and I am Greatest."
When one says, "Allah is Greatest, and there is no  فمن، كذلك يصدقه اهلل،وال حول وال قوة إال باهلل
might nor power save with Allah," Allah would affirm it.  ثم، وال حول وال قوة إال باهلل، ال هلإ إال اهلل:قال هذا
So, if a person said this Dhikr (There is no God but
Allah, and there is no might nor power save with Allah)  يكون: فإنه ال تطعمه انلار أي،مات مع بقية اَلكر
then died, the Fire would not consume him, i.e. that  فينبيغ،ذلك من أسباب حتريم اإلنسان ىلع انلار
would be a reason not to be burnt in Hellfire. Therefore,
 وأن يكَث منه يف حال،لإلنسان أن حيفظ هذا اَلكر
every Muslim should memorize this Dhikr and say it
.-تعاىل-  حىت َيتم هل باخلري إن شاء اهلل،مرضه
when he is ill, so that Allah would grant him a good end
for his life, Allah the Almighty Willing.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما أن للحديث عدة، ذكر انلووي احلديث بتغيري يسري يف لفظه عما يف كتب اتلخريج املسندة: ملحوظة. رواه الرتمذي وابن ماجه:راوي احلديث
.ألفاظ
-ريض اهلل عنهما-  أبو سعيد اخلدري وأبو هريرة:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. لم تأكله: • لم تطعمه
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فوائد احلديث:
 .1فضل قول هذه اجلمل ،ويستحب قوهلا من املريض ،واإلكثار منها.
 .2حمبة اهلل تعاىل من عبده أن يذكره ويثين عليه بما هو أهله.
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيَس

الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-3 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا
انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-4 .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن،
مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه-5 .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية-6 .رشح
رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه-7 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6273( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Anyone kills a gecko in the first strike will
have one hundred good deeds recorded for
him; and with the second strike lesser than
that and with the third strike lesser than
that.

من قتل وزاغ يف أول رضبة كتب هل مائة حسنة،
ويف اثلانية دون ذلك ،ويف اثلاثلة دون ذلك

 .1811احلديث:

**

1811. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-من قتل َو َز َغ ًة يف أَ َّول َ ْ
ْض َب ٍة
ِ
ِ
َّ
َ
ْ
فله كذا وكذا حسنة ،ومن قتلها يف الرضب ِة اثلانية

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: “Anyone kills a gecko with the first strike
will have such-and-such reward; and anyone kills it with
the second strike will have such-and-such reward,
lesser than the first; and anyone kills it with the third
strike will have such-and-such reward, lesser than the
second.” Another narration reads: “Anyone kills a gecko
with the first strike will have one hundred good deeds
recorded for him; and with the second strike lesser than
that, and with the third strike lesser than that”.

فله كذا وكذا حسنة دون األوىل ،وإن قتلها يف

الرضبة اثلاثلة فله كذا وكذا حسنة» .ويف رواية« :من
ً
قتل َو َزاغ يف أول ْضبة كتب هل مائة حسنة ،ويف
اثلانية دون ذلك ،ويف اثلاثلة دون ذلك».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع قتل الوزغ The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, encourages us to kill geckos. He informs us that
ورغب فيه؛ فأخرب أن من قتله يف الرضبة األوىل كتب anyone kills it with the first blow will have one hundred
هل مائة حسنة ،ومن قتله يف الرضبة اثلانية فله أقل good deeds written for him; and anyone kills it with the
;)second blow will have less than that (written for him
من ذلك ،ومن قتله يف اثلاثلة فله أقل من ذلك،
and whoever kills it with the third blow will have less
واحلكمة من قتلها أنها اكنت تنفخ انلار ىلع إبراهيم than that (written for him). The wisdom behind killing
geckos is that it was blowing into the fire in which
عليه السالم -وأنها ضارة سامة.Ibrahim (Abraham), peace be upon him, was thrown,
and it is harmful and poisonous.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• الوزغ : .حيوان صغري مؤذي يشبه الضب.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ قتل لك ضار للمسلمْي.
 .2بيان أجر من قتل وزغة برضبة واحدة أو اثنتْي أو ثالثة ،وأن ذلك األجر يتناقص لكما زادت الرضبات ،ويف هذا داللة ىلع رسعة اتلخلص
منها وعدم إمهاهلا.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلْي» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)8413( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

من قرأ باآليتني من آخر سورة ابلقرة يف يللة

 .1812احلديث:

If one recites the last two verses of Suratul-Baqarah at night, it will suffice for him.

كفتاه

**

1812. Hadith:

عن أِب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب Abu Mas‘ood al-Badri, may Allah be pleased with him, -
reported that the Prophet, may Allah's peace and
َ ْ َََ ََْ
ْي ِم ْن آخر
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من قرأ ِباآليت ِ
blessings be upon him, said: "If one recites the last two
َ َ ََ
ُ َ ََ
ابلق َر ِة يف يلْل ٍة كفتَاه».
سور ِة
verses of Surat-ul-Baqarah at night, it will suffice for
him".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أخرب انليب عليه الصالة والسالم أن من قرأ اآليتْي The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, said that if one recites the last two verses of Suratاألخريتْي من سورة ابلقرة يف الليل قبل نومه فإن اهلل ul-Baqarah at night before sleeping, Allah will suffice
يكفيه الَش واملكروه ،وقيل يف معىن كفتاه :أي عن him against evil and disliked matters. Another
interpretation suggests that reciting them would be
قيام الليل ،أو كفتاه عن سائر األوراد ،أو أراد أنهما
sufficient in place of performing voluntary night prayer
أقل ما جيزىء من القراءة يف قيام الليل ،وقيل غري or any other Wird (daily portion of Qur’an recitation or
worship). A third opinion assumes that it means that
ذلك ،ولك ما ذكر صحيح يشمله اللفظ.
those two verses are the least sufficient for night prayer.
The statement was interpreted in some other ways as
well. In fact, all the previously mentioned meanings are
valid, as they are included in the wording of the Hadith.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• اآليتان من آخر سورة ابلقرة  :وهما تبدأن بقوهل -تعاىل" :-آمن الرسول بما أنزل إيله من ربه" ،إىل آخر السورة.
ََ َ ْ
َّ
َّ َ
َ َ
ك ُر َ
وه تِلك الليْلة ،و ِقيل :كفتَاه ِم ْن قيامِ الليْ ِل ،وجيوز أن يراد لك ما تقدم.
• كفتاه  :أي كفتاه الم

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل أواخر سورة ابلقرة.
 .2أواخر سورة ابلقرة تدفع عن صاحبها السوء والَش والشيطان إذا قرأها من الليل.
املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-.الطبعة األوىل 1418ه -رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛

لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب
عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .تطريز رياض الصاحلْي ,فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن
محد املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنَش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م -
فتح ابلاري بَشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بريوت- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال
يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه- .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6274( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ً
من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله حسنة واحلسنة

 .1813احلديث:

Whoever recites a letter from the Book of
Allah will be credited with a good deed, and
the good deed receives a ten-fold reward.

بعرش أمثاهلا

**

1813. Hadith:

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
ً
َ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن ق َرأ َح ْرفا ِم ْن ِكتاب اهللَ َ َ َ ْ
َْ
ََُ َ َ َ
اهلا ،ال أقول :ألم
َش أمث ِ
فله حسنة ،واحلسنة بِع ِ
َ
ٌ
ٌ
ٌ
وال ٌم َح ْر ٌف ،و ِم ٌ
يم
ولك ْن :أ ِلف َح ْرف،
َحرف،
ِ
ٌ
َح ْرف».
درجة احلديث :صحيح.

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: " Whoever recites a letter
from the Book of Allah will be credited with a good deed,
and the good deed receives a ten-fold reward. I am not
“ Alif-Laam-Meem is one letter, but Alif isألم” saying that
a letter, Laam is a letter and Meem is a letter".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يروي ابن مسعود -ريض اَّلل عنه -يف هذا احلديث
َّ
أن رسول اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب أن لك
ً
َّ
مسلم يقرأ حرفا من كتاب اَّلل فجزاؤه عن احلرف
الواحد عَش حسنات ،وقوهل" :ال أقول الم حرف"،

أي :ال أقول إن جمموع األحرف اثلالثة حرف ،بل
ألف حرف والم حرف وميم حرف ،فيثاب قارئ
ذلك ثالثْي حسنة ،وهذه نعمة عظيمة وأجر كبري،

فينبيغ ىلع اإلنسان أن يكَث من تالوة كتاب اهلل -

عز وجل.-

Brief Explanation:
**

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, explained that any Muslim who
reads a letter from the Book of Allah (the Qur’an) will be
rewarded with ten good deeds for each single letter. He
“ (Alif-Laam-Meem) to be one letter,ألم” did not consider
but rather Alif is a single letter, Laam another letter, and
Meem is a third letter. So anyone who recites this threeletter word is rewarded with thirty good deeds. This,
indeed, is a great blessing and a magnanimous reward.
Therefore, a Muslim should increase his recitation of
the Book of Allah, the Exalted.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع تالوة القرآن.
 .2أن للقارئ بكل حرف من لك لكمة يتلوها حسنة مضاعفة.
 .3بيان معىن احلرف ،واتلفريق بينه وبْي اللكمة.
ً
 .4سعة رمحة اهلل وكرمه حيث ضاعف للعباد األجر فضال منه وكرما.
 .5إثبات أن الكم اهلل بصوت وحرف.
املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-.الطبعة األوىل 1418ه- .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام

حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي -املؤلف:
حممد يلع بن حممد بن عالن الصديِق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه
  2004م -رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه- .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6275( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The one who persists in asking for
forgiveness, Allah will grant him a way out
of every hardship, a relief from every
distress, and provision from where he
expects not.

من لزم اًلستغفار جعل اهلل هل من ُك ضيق
ً
ً
خمرجا ،ومن ُك هم فرجا ،ورزقه من حيث ًل
حيتسب

 .1814احلديث:

**

1814. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب
َ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من ل ِز َم االستغفار جعلَُ
خمرجا ،ومن لك َه ٍّم ً
ً
فرجاَ ،و َر َزقه
يق
اهلل هل من لك ِض ٍ

‘Abdullaah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with
them, reported that the Messenger, may Allah’s peace
and blessings be upon him, said: "The one who persists
in asking for forgiveness, Allah will grant him a way out
of every hardship, a relief from every distress, and
provision from where he expects not".

من حيث ال حيتسب».

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبْي نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, explained the virtues of being persistent in seeking
فضيلة املداومة ىلع االستغفار ،بأن املداوم ىلع forgiveness from Allah in this narration. It states that
االستغفار ييَّس اهلل هل لك عسري ،ويفرج هل همومهAllah grants the one who does so a relief out of every ،
distress, an escape from every hardship, and provision
ويرزقه من حيث ال يظن أن الرزق يأتيه .وهذا
from places from where he did not expect it. However,
احلديث ضعيف ،لكن من األدلة اثلابتة يف معناه this narration is weak. Nevertheless, other texts support
قوهل تعاىل( :فقلت استغفروا ربكم إنه اكن غفارا the meaning of this Hadith, such as these verses in the
Quran: {And said: Ask forgiveness of your Lord.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال Indeed, He is ever a Perpetual Forgiver. He will send
[rain from] the sky upon you in [continuing] showers and
وبنْي وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أنهارا).
give you increase in wealth and children and provide for
you gardens and provide for you rivers.} [Surah Nooh:
]10-12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

َ
• ل ِز َم االستغفار  :أي :أكَث من االستغفار وداوم عليه.

يق خمرجا  :أي من لك شدة سبيال للنجاة ،وذلك بأن يلطف به وحيميه.
• من لك ِض ٍ
َ
• ومن لك ه ٍّم فرجا  :أي :ومن لك حزن ما يزيل عنه سببه ،ويفتح هل سببا للنجاة والَّسور.

• من حيث ال حيتسب  :يأتيه الفوز من حيث ال يتوقع وال ينتظر؛ فتكون املفاجأة سارة أكَث.

فوائد احلديث:
 .1فضل املداومة ىلع االستغفار.
 .2نفع االستغفار يعود حبوز مطلوب ادلنيا واآلخرة.
املصادر واملراجع:

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل1412 ،ه1992 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيَس
ابلاِب احلليب .سنن أِب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .تطريز رياض
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الصاحلْي ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنَش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه،
2002م .كنوز رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .نزهة املتقْي
رشح رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عَش 1407ه1987 ،م.
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Whoever does not recite the Qur’an with a
melodious voice is not one of us.

من لم يتغن بالقرآن فليس منا

 .1815احلديث:

**

1815. Hadith:

عن أِب بلابة بشري بن عبد املنذر -ريض اهلل عنهAbu Lubaabah Basheer ibn ‘Abd-ul-Mundhir, may Allah :-
َ َ َ َ َّ be pleased with him, reported that the Prophet, may
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من لم يتغن
Allah's peace and blessings be upon him, said:
ُ
َ َ َّ
ليس ِمنا».
رآن ف
"Whoever does not recite the Qur’an with a melodious
بِالق ِ
voice is not one of us".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, urged us to recite the Qur’an
ىلع اتلغين بالقرآن ،وهذه اللكمة هلا معنيان؛ األولwith a melodious voice. The Arabic word "yataghanna", :
من لم يتغن به ،أي :من لم حيسن صوته بالقرآن as mentioned in the Hadith, has two possible
meanings: 1. The one who does not make his voice
فليس من أهل هدينا وطريقتنا ,واملعىن اثلاِّن :من لم
melodious when reciting the Qur’an is not someone
يستغن به عن غريه حبيث يطلب اهلدى من سواه following our path and guidance. 2. The one who does
فليس منا ،وال شك أن من طلب اهلدى من غري not suffice with the Qur’an, seeking guidance
elsewhere, is not one of us. Without a doubt, whoever
القرآن أضله اهلل والعياذ باهلل ،فيدل احلديث ىلع أنه seeks guidance in anything other than the Qur’an, Allah
ينبيغ لإلنسان أن حيسن صوته بالقرآن ،وأن يستغىن will lead him astray; we seek refuge with Allah. Hence,
the Hadith shows that a Muslim should recite the Qur’an
به عن غريه.
with a melodious voice and find sufficiency in it from
anything else.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو بلابة بشري بن عبد املنذر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• فليس منا  :ليس من أهل هدينا وطريقتنا.
ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
آن.
• يتغن  :حيسن صوته بِالقر ِ

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع حتسْي الصوت بالقرآن ،دون تمطيط أو تلحْي َيرجه إىل حد الغناء املذموم ,وأن يستغىن به عن غريه.
 .2من لم يتغن بالقرآن فليس من أهل سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه.
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-.الطبعة األوىل 1418ه-2 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛

لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .سنن أِب داود؛ لإلمام أِب داود سليمان بن األشعث
السجستاِّن ،تعليق عزت ادلَعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه-4 .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه-5 .صحيح سنن أِب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاِّن ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه-6 .نزهة
املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه-7 .ديلل الفاحلْي لطرق رياض
الصاحلْي -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصديِق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-
الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)6276( :
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نَىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تر ْص َ َ
ب
ابلَهائ ِم

 .1816احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, forbade using
(live) animals as targets.
**

1816. Hadith:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :نَىه رسول اهلل -صىل Anas, may Allah be pleased with him, reported: "The
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
اهلل عليه وسلم -أن تُ ْص َ َ
رب َ
م.
ئ
ها
ابل
ِ
be upon him, forbade using (live) animals as targets".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َيرب أنس -ريض اهلل عنه -عن نيه انليب -صىل اهلل Anas, may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
عليه وسلم -أن ُحتبس ابلهائم ويه حية ُ
بالريم
قتل
تل
forbade tying up animals while they are alive in order to
وحنوه حىت تموت؛ ونىه عن ذلك ملا فيه من تعذيب use them as targets for shooting arrows or the like until
they die. He forbade it because of the torture that it
احليوان.
inflicts on the animals.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

ُ
ُ
• تصرب ابلهائم  :حتبس للقتل.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن قتل احليوان َص ً
ربا.

 .2حتريم حبس احليوان لغري مصلحة.

 .3رمحة اإلسالم باحليوان ورَعيته حلقوقه قبل تَشيعات الغرب.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلْي ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل ،الطبعة :األوىل،
 1428ه .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة 1426 :ه.
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َ
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
الو ْسم يف َ
الُضب يف الوجه ،وعن َ
الوجه.

 .1817احلديث:

The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, forbade striking
the face and branding on the face.
**

1817. Hadith:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب  -صىل
اهلل عليه وسلم  -مر عليه محار قد ُو ِس َم يف وجهه،

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported
that a donkey that had been branded on the face
passed by the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, so he said: “May Allah curse the
one who branded it.” Another narration by Imam
Muslim reads: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, forbade striking the
face and branding on the face".

فقال«:لعن اهلل اَلي وسمه» .ويف رواية ملسلم أيضا:
نىه رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -عن الرضب
يف الوجه ،وعن الوسم يف الوجه»

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث انليه األكيد والوعيد الشديد فيمن This Hadith includes an absolute prohibition and
َ َّ serious threat to the person who brands an animal on
َ
وسم حيوانا يف وجهه وكذا الرضب يف الوجه .قد عده its face or strikes the face. Scholars, may Allah have
العلماء _ رمحهم اهلل _ من كبائر اَلنوب وعلل mercy upon them, considered these practices as major
sins. The scholars explained the reasons behind this
العلماء للنيه؛ بأن الوجه لطيف جيمع املحاسن،
prohibition by stating that the face is delicate and it is
وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكَث اإلدراك بها فقد يبطلها the center of beauty. Its organs are precious and
ْضب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشْي فيه delicate, and most perception is achieved through
them. Striking the face may cause damage or
فاحش ألنه بارز ظاهر ال يمكن سرته ومىت ْضبه defectiveness to these organs and it may deform the
face. In fact, any disfigurement in the face is hideous
ال يسلم من شْي اغبلا.
because it is visible and difficult to conceal. When
struck, the face will most likely sustain some sort of
disfigurement.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :ابن عباس _ ريض اهلل عنه _
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• وسم  :الوسم العالمة ،وتكون باليك اغبلا

فوائد احلديث:

 .1انليه عن َ
الو ْسم يف الوجه.

 .2فيه انليه عن ْضب الوجه ،ولو للتأديب.
 .3جواز لعن من َ
وسم يف الوجه.

 .4الوسم يف الوجه من كبائر اَلنوب؛ ألن فاعله استحق اللعن.
 .5األمر بالرفق باحليوان.
 .6فيه جواز ْ
وسم احليوان يف غري الوجه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النَش 1418 :ه1997 -م
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العريب – بريوت .رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه املنهاج
رشح صحيح مسلم : ،حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهرشح رياض الصاحلْي ،حممد بن
صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة  1426 :ـه الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،أمحد بن حممد بن يلع بن حجر اهليتيم ،انلارش :دار
الفكر ،الطبعة :األوىل 1407 ،ـه1987 -م
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ر
ْ ََ َْر ٌ
ٌ
كثري من انلاس :الصحة،
ان مغبون فيهما
ن ِعمت ِ
ر
والفراغ

 .1818احلديث:

There are two blessings in which many
people incur loss: health and free time.
**

1818. Hadith:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب ‘Abdullaah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with him,
reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
ْ ٌ
ََْ
ان َمغبُون فيهما
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :نِعمت ِpeace and blessings be upon him, said: "There are two
ُ
ُ
ٌ
كثري من انلاس :الصحة ،والفراغ».
blessings in which many people incur loss: health and
free time".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نعمتان من نعم اهلل ىلع اإلنسان ال يعرف قيمتهماThere are two divine blessings whose true value is not ،
recognized by many people and in which they incur the
وَيَّس فيهما أشد اخلسارة ،وهما صحة ابلدن وفراغ most tremendous loss. These are the health of the body
الوقت؛ فإن اإلنسان ال يتفرغ للطاعة إال إذا اكن and free time. A person would not be free to observe
acts of worship unless he is financially secure and
مكفيا صحيح ابلدن ،فقد يكون مستغنيا ،وال
healthy. One may be financially secure, but physically
يكون صحيحا ،وقد يكون صحيحا وال يكون ill, or the other way around. In fact, a person lacking
مستغنيا ،فال يكون متفراغ للعلم والعمل؛ لشغله financial solvency cannot focus on seeking knowledge
and performing good deeds, for he is too busy earning
بالكسب ،فمن حصل هل األمران وكسل عن الطاعة livelihood. So if a person enjoys both blessings yet
remains reluctant to worship his Lord, he is indeed a
فهو املغبون ،أي :اخلارس يف اتلجارة.
loser.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• نعمتان  :انلعمة :احلالة احلسنة اليت يكون عليها اإلنسان.
• مغبون  :الغنب :هو الَشاء بأضعاف اثلمن ،أو ابليع بأقل من اثلمن ،واملراد هنا اخلسارة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1تشبيه امللكف باتلاجر ،والصحة والفراغ برأس املال؛ فمن أحسن استخدام رأس ماهل نال وربح ،ومن ضيعه خَّس وندم.

 .2احلرص ىلع االستفادة من الصحة والفراغ للتقرب إىل اهلل -عز وجل ،-وفعل اخلريات قبل فواتهما.
ِّ
 .3كثري من انلاس ال يُقدرون هذه انلعمة؛ فيضيعون أوقاتهم بما ال فائدة فيه ،ويفنون أجسامهم بما يرضهم ،واإلسالم حريص ىلع الوقت

وسالمة ابلدن.

 .4ادلنيا مزرعة اآلخرة؛ فينبيغ الزتود باتلقوى واستغالل نعمة اهلل يف طاعة اهلل -تعاىل-.
 .5شكر نعم اهلل يكون باستخدامها يف طاعة اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عَش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار
الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .صحيح
ابلخاري ،نَش :دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .حتفة األحوذي بَشح
جامع الرتمذي ،للمباركفوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

الرقم املوحد)5449( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
May Allah grant beauty to the one who
hears something from us and
communicates it exactly as he heard it.

نُض اهلل امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه
**

1819. Hadith:

: احلديث.1819

 سمعت رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن ابن مسعود
ً ْ ُ َ َّ َ
 «نرض اهلل ام َرأ: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ ْ َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ
َّ
ُ َ َّ َ
أوىع ِمن
 فرب مبل ٍغ، فبَلغه كما س ِمعه،َس ِمع ِمنا شيئا
.»َسا ِم ٍع

Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported:
"I heard the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, say: 'May Allah grant beauty to
the one who hears something from us and
communicates it exactly as he heard it, for perhaps the
one to whom it is conveyed understands it better than
the one who heard it"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, supplicated Allah to grant the one, who listens to a
Hadith from him and conveys it to others exactly as he
heard it without any addition or omission, a beautiful
face on the Day of Judgment. He justified this by saying
that the recipient may have a better understanding than
the one who heard it first. One may hear a Hadith and
communicate it to someone else who has a better
understanding and is more active in practicing it than
himself. Typically as the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, said, you may find a scholar
who memorizes Hadiths and relates them to others, yet
he does not understand their meaning. He then
conveys them to another scholar who understands their
meanings and deduce various rulings from them that
benefit people in their life.

 يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- دَع انليب
ً
صىل اهلل عليه- لإلنسان اَلي يسمع حديثا عنه

 فيبلغه كما سمعه من غري زيادة وال نقص أن-وسلم

 ثم علل ذلك، وجهه يوم القيامة-تعاىل- حيسن اهلل
بأنه "رب مبلغ أوىع من سامع"؛ ألن اإلنسان ربما
َّ
يسمع احلديث ويبلغه فيكون املبلغ أفقه وأفهم وأشد
ً
 وهذا كما قال،عمال من اإلنسان اَلي سمعه وأداه
ً
 معلوم جتد مثال من-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
،العلماء من هو راوية يروي احلديث حيفظه ويؤديه

لكنه ال يعرف معناه فيبلغه إىل شخص آخر من

العلماء يعرف املعىن ويفهمه ويستنتج من أحاديث
ً
 أحاكما كثرية فينفع-صىل اهلل عليه وسلم- الرسول

.انلاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عبداهلل بن مسعود:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َّ
َّ  واملراد، دَعء هل باحلسن: ًنرض اهلل امرأ
.حسن اهلل خلقه
•
ً
. من العلم: • شيئا
ً
ً
. أكَث حفظا وفهما: • أوىع

:فوائد احلديث
. فضل العلم واحلث عليه.1
. وتعليم انلاس اخلري، احلث ىلع تبليغ العلم.2
. واالحتياط يف حفظه وفهمه، األمانة يف نقل العلم.3
. ورب حامل فقه ليس بفقيه، فرب مبلغ أوىع من سامع، فهوم انلاس متفاوتة.4

374

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي1418 -ه- .اجلامع الصحيح -وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن

عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا
انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد
عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية- .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة- .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م- .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاِّن،
املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه- .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6820( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يَتعفر

 .1820احلديث:

The Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, forbade the use of
saffron by men.

الرجل

**

1820. Hadith:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :نىه انليب Anas bin Malik, may Allah be pleased with him, -
ُ
reported directly that the Prophet, may Allah’s peace
صىل اهلل عليه وسلم -أن يَ َ َ
زت ْع َف َ
.
الرجل
ر
and blessings be upon him, forbade the use of saffron
by men.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصبغ الرجل The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, forbade men to dye their bodies or clothing with
جسده أو ثيابه بالزعفران ،واكن ذلك من طيب saffron, because saffron is a women’s perfume. So,
النساء ،فنيه الرجال عن ذلك ً
men were forbidden to use it to prevent similarity
منعا من التشبه.
between the genders.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• يزتعفر  :يصبغ ثوبه ،أو يطيل جسمه بالزعفران.
• الزعفران  :نبت ذو لون أصفر أو أمحر يصبغ به.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن لبس اثلياب املزعفرة.
َّ
 .2انليه خاص بالرجال؛ ألن اثلياب املصبوغة بذلك مما يزتين به النساء.
 .3حتريم تشبه الرجال بالنساء يف اللباس.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة.الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم

بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم بن عيد
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف سعيد اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عَشة1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلْي ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلْي لطرق رياض
الصاحلْي ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن الصديِق ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  - .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)6373( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, forbade
traveling with the Qur’an to the enemy’s
land.

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
يسافر بالقرآن إَل أرض العدو

 .1821احلديث:

**

1821. Hadith:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفوَع :نىه Ibn `Umar, may Allah be pleased with both of them,
َ
reported directly from the Prophet, may Allah’s peace
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن ي ُ َساف َر بالقرآن إىل
and blessings be upon him: “The Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade
traveling with the Qur’an to the enemy’s land”.

أرض العدو.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن أخذ القرآن The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, forbade taking the Qur’an when traveling to a land
والسفر به إىل بالد الكفر اَلين ال يدينون باالسالم of disbelief, where people do not believe in Islam, in
فيكون عرضة لالمتهان هناك ،وإذا غلب ىلع الظن case they might debase it. If, however, it is most likely
to be safe there, it is allowed to take it then
**

السالمة من ذلك جاز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1وجوب تعظيم كتاب اهلل وعدم تعريضه ألماكن اتلهلكة واالستهانة.
 .2حتريم السفر بالقرآن إىل بالد األعداء إذا خيف أو غلب ىلع الظن وقوعه يف أيديهم ،وذلك َلال يتمكنوا من القرآن فيهينوه ،وجيوز محله إىل
بالدهم؛ للبالغ وإقامة احلجة عليهم ،وللتحفظ واتلفهم ألحاكمه عند احلاجة إذا اكن للمسلمْي قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود
واملواثيق وحنو ذلك مما يكفل حفظه ويرىج معه اتلمكن من االنتفاع به يف ابلالغ واحلفظ وادلراسة.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَشة1407 ،ه - .صحيح ابلخاري -لإلمام أِب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .ديلل
الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنَش واتلوزيع ،بريوت
– بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م- .فتاوى اللجنة ادلائمة :اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق
ادلويش.

الرقم املوحد)5738( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
It is sustenance that Allah brought out for
you. Do you have anything from its meat
with you, so that you would feed us? We
sent some of its meat to the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be
upon him, which he ate.

هو رزق أخرجه اهلل لكم فهل معكم من

حلمه َشء فتطعمونا؟ فأرسلنا إَل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله

**

1822. Hadith:

-ريض اهلل عنهما- عن أِب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل
َّ
 بعثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأمر علينا:قال
ً أبا عبيدة ريض اهلل عنه نتلَق ِع
 وزودنا،ريا لقريش
 فاكن أبو عبيدة يعطينا،ِج َرابًا من تمر لم جيد نلا غريه
: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: فقيل،تمرة تمرة
َ
،نمصها كما يمص الصيب ثم نَشب عليها من املاء
ْ
 وكنا نرضب بعصينا اخلَبَ َط،فتكفينا يومنا إىل الليل

Abu Abdullah Jaabir ibn Abdullah, may Allah be
pleased with both of them, reported: “The Messenger
of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
dispatched us to intercept a caravan belonging to
Quraysh, and he appointed Abu `Ubaydah, may Allah
be pleased with him, as our commander. He gave us a
sack of dates as provision, other than which he did not
find anything for us. Abu `Ubaydah used to give us one
date at a time." He was asked: “What did you use to do
with it?” He said: “We used to suck it just as a baby
suckles, then we would drink some water after it, which
would suffice us for a day until the night. We also used
to beat off tree leaves with our sticks, then soak them
in water and eat them.” He continued: “We then headed
towards the sea coast, where something like a huge
mound appeared to us. When we came to it, we found
that it was an animal called “al-`Anbar” (sperm whale).
Abu `Ubaydah said: 'It is a dead animal.' Then he said:
'No, rather we are the messengers of the Messenger of
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
and we have gone out in the cause of Allah. Now you
are forced by necessity, so you can eat.' We kept on
eating from it for a month until we fattened up, and we
were three hundred men. And indeed, I saw how we
scooped out fat from the cavity of its eye in pitchers,
then we would cut pieces from it like a bull or the size
of a bull. Abu `Ubaydah took thirteen men from us and
seated them in the cavity of its eye. He took one of its
ribs and fixed it up, then saddled the largest camel of
ours and it passed under it (the rib). We took large
pieces of its meat as provision for our journey back
home. When we arrived at Madinah, we came to the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, and mentioned all of that to him.
Thereupon, he, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: ‘It is sustenance that Allah brought out
for you. Do you have anything from its meat with you,
so that you would feed us?’ We sent some of its meat
to the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
blessings be upon him, which he ate”.

، وانطلقنا ىلع ساحل ابلحر: قال.ثم نبله باملاء فنأكله

،فرفع نلا ىلع ساحل ابلحر كهيئة الكثيب الضخم
َ َ ْفأتيناه فإذا يه دابة تدىع الْ َعن
: فقال أبو عبيدة،رب
 بل حنن رسل رسول اهلل صىل اهلل، ال: ثم قال،ميتة

،عليه وسلم ويف سبيل اهلل وقد اضطررتم فلكوا
َّ
 ولقد، وحنن ثالثمئة حىت َس ِمنا،فأقمنا عليه شهرا
َ ْ
َْ
ب عينه بال ِقال ِل ادلهن ونقطع
ِ رأيتنا نغرتف من وق
ْ
 ولقد أخذ منا أبو،منه ال ِف َد َر اكثلور أو كقدر اثلور
عبيدة ثالثة عَش رجال فأقعدهم يف وقب عينه
وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها ثم رحل أعظم بعري
َ
 فلما،معنا فمر من حتتها وتزودنا من حلمه َوشائِ َق
قدمنا املدينة أتينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 «هو رزق أخرجه اهلل لكم: فقال،فذكرنا ذلك هل
فهل معكم من حلمه يشء فتطعمونا؟» فأرسلنا إىل
.رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله

**

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

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
وأمر عليهم أبا The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
بعث انليب صىل اهلل عليه وسلم رسية
ً
him, sent a detachment to overtake a caravan that was
الرب
حتمل
قافلة
ألخذ
عبيدة أي :جعله عليهم أمريا
carrying wheat and food for Quraysh. He appointed
والطعام لقريش وأعطاهم وَعء من جدل فيه تمر فاكن Abu `Ubaydah as their commander. The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, gave them a
أمريهم يعطي للك واحد منهم تمرة لقلة الزاد اَلي
leather sack of dates, and their commander used to
معهم فاكنوا يمصونها ويَشبون عليها املاء واكنوا give each one of them one date, due to the scarcity of
يرضبون بعصيهم ورق الشجر اَلي تأكله اإلبل ثم the provisions they had. They would suck the dates and
drink water over them. They also used to pluck the
يبلونه باملاء إلذهاب خشونته فلما وصلوا شاطئ leaves off the trees by their sticks, which are the
ابلحر رأوا مثل اتلل من الرمل فأتوه فإذا يه سمكة camels' fodder, then soak them in water to soften them
up. When they arrived at the sea shore, they saw
كبرية تسىم العنرب فنهاهم أمريهم أبوعبيدة أن يأكلوا
something like a mound of sand. When they reached it,
منها ألنها ميتة وامليتة حمرمة بنص الكتاب ثم تغري ”they found out that it was a large fish called “al-`Anbar
اجتهاده وأجاز هلم أن يأكلوا منها وذلك أن امليتة (sperm whale). Their commander Abu `Ubaydah
forbade them from eating from it because it was dead,
جيوز األكل منها حال الرضورة وال سيما أنهم يف سفر and dead animals are unlawful according to the
طاعة هلل سبحانه ،وخيف عليهم أن ميتة ابلحر Qur’anic texts. Then, he changed his ruling and allowed
them to eat from it, because it is permissible for the
حالل ،ثم احتجوا باالضطرار فأكلوا منه ومحلوا Muslim to eat dead animals when he is forced by
معهم فلما قدموا املدينة أخربوا رسول اهلل صىل اهلل necessity, particularly they were on a journey that was
an act of obedience to Allah the Exalted. They forgot
عليه وسلم فأقرهم ىلع فعلهم وأكل منه.
that the dead animals of the sea are lawful. Based on
necessity, they ate from it and carried some of its meat
with them. When they arrived at Madinah, they
informed the Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, of that incident, whereupon
he approved their action and ate from it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

ً
• جرابا من تمر  :اجلراب هو وَعء من جدل معروف.
• اخلبط  :ورق شجر معروف تأكله اإلبل.
• الكثيب  :اتلل من الرمل
• وقب عينه  :هو نقرة العْي.
• القالل  :اجلرار.
• الفدر  :القطع.

• رحل ابلعري  :أي جعل عليه الرحل.

• الوشائق  :اللحم اَلي اقتطع يلقدد منه.
• العنرب  :سمكة حبرية كبرية.

فوائد احلديث:
 .1بيان ملا اكن عليه الصحابة ريض اهلل عنهم من الزهد يف ادلنيا واتلقلل منها والصرب ىلع اجلوع وخشونة العيش.
 .2حتمل الصحابة املشاق من أجل نَش اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهلل لرفع رايته.
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 .3جواز االجتهاد ثم جواز تغيريه فقد نهاهم أبو عبيدة عن أكل السمكة ثم غري اجتهاده.

ً

ً

 .4عناية اهلل سبحانه ورَعيته لصحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وإكرامه هلم حيث ساق هلم رزقا حسنا ملا علم حاجتهم وإخالصهم.
 .5ميتة ابلحر حالل حيث أكل منها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

 .6ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من تطييب نفوس أصحابه ،ومن ذلك طلبه اللحم وأكله منه.

 .7مَشوعية املواساة عند وقوع املجاعة.

 .8أن االجتماع ىلع الطعام يستديع الربكة فيه.

املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .رياض الصاحلْي -
انلووي -تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسْي الفحل -انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنَش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت-الطبعة :األوىل  1428 ،ـه2007 -
م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ,تأيلف :حممد يلع بن
حممد ابلكري الصديِق ,عناية :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط َ 4عم 1425ه.

الرقم املوحد)5856( :
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ٌْ ه
َْ َ
ر َ ِّ ر َ َ ْ ر ر ْ َ
حك ب ِ ِه الق ْوم،
َويل ل َِّلِي حيدث فيكذِب ِيلض ِ
َو ْي ٌل َهلر ،رث هم َو ْي ٌل َهل ر

 .1823احلديث:

Woe to him who speaks and tells lies so as
!to make people laugh thereby. Woe to him
!Woe to him
**

1823. Hadith:

عن معاوية بن حيدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Mu`awiyah ibn Haydah, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ويل لذلي حيدث,
blessings be upon him, said: "Woe to him who speaks
فيكذب; يلضحك به القوم ,ويل هل ,ثم ويل هل».
and tells lies so as to make people laugh thereby. Woe
!"to him! Woe to him

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث حتذير شديد من الكذب ووعيد باهلالك This Hadith includes severe warning against lying, and
a promise of destruction for the person who tells lies for
ملن يتعاىط الكذب من أجل املزاح وإضحاك انلاسthe sake of joking and making people laugh. This is one ،
فاكن من أقبح القبائح ،وتغلظ حتريمه ،فهذا من of the most abominable acts, and it is strictly forbidden.
It belongs to evil manners that the believer must shun
األخالق السيئة اليت جيب ىلع املؤمن أن يتْنه عنها،
and deem himself far above it. A believer should purify
وأن يبتعد عنها ،ويطهر لسانه من الكذب يف لك حال his tongue from lying in all situations, except in the few
من األحوال ،إال ما أذن الشارع فيه .وكما حيرم اتللكم situations in which lying is justified in the Shariah
(Islamic law). Just as it is prohibited to tell lies for the
بالكذب ألجل املزاح فكذلك حيرم ىلع السامعْي sake of joking, it is also prohibited to listen to such lies
ً
they are known to be as such. Rather, it is an obligation
سماعه إذا علموه كذبا ،بل جيب عليهم إنكاره.
on the listeners to express their disapproval of it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى.
اتلخريج :معاوية بن حيدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام
**

معاين املفردات:

• ويل  :ويل :لكمة وعيد بمعىن اهلالك ،أو وادي يف جهنم.
• فيكذب  :الكذب :هو اإلخبار باليشء ىلع خالف الواقع.

فوائد احلديث:
 .1الوعيد باهلالك ملن حيدث انلاس فيكذب عليهم.
َ
 .2قوهل يف احلديث "ويل هل ثم ويل هل" إيذان فيه بشدة هلكته و ِعظ ِم األمر اَلي وقع فيه.
ً
 .3أن الكذب وحده رأس لك مذموم ،فإذا انضم إيله الضحك اَلي يميت القلب وجيلب النسيان ويورث الرعونة اكن أعظم إثما.
ٌ
 .4أن الكذب إن اجتمع معه الضحك اكن عذابه شديد فكذلك إن اجتمع معه أكل لْلموال بابلاطل.
ً
ٌ
كذب ألجل إضحاك انلاس.
 .5يدخل يف هذا احلديث أصحاب اتلمثيليات اَلين يضحكون انلاس باهلزيلات ،ويأتون بيشء ليس واقعا ،إنما
 .6يدخل يف احلديث أيضا ذكر أشياء ال حقيقة هلا وتنسب لشخص (ما يسىم هذه األيام بـانلكت).
املصادر واملراجع:
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ألِب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِّن ،حتقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون،
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط مؤسسة الرسالة .سنن أِب داود ،ألِب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
األزدي ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيَس بن َس ْورة بن موىس
بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيَس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب – مرص .السنن الكربى ،ألِب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساِّن ،النسايئ ،حتقق :حسن عبد
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املنعم شليب ،ط مؤسسة الرسالة – بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،ألِب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جناِت بن آدم،
األبلاِّن ،ط املكتب اإلساليم .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،ط املكتبة اإلسالمية،
الطبعة األوىل .سبل السالم بَشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5519( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
By Him in Whose Hand is my soul, if your
state of mind remains the same as it is in
my presence and you are always busy in
remembrance (of Allah), the Angels will
shake hands with you in your beds and in
your paths but, Hanzhalah, time (should be
devoted to prayer and meditation) and time
(should be devoted to worldly affairs).

 لو تدومون ىلع ما تكونون،واذلي نفيس بيده
 لصافحتكم املالئكة ىلع، ويف اذلكر،عندي

 لكن يا حنظلة ساعة،فرشكم ويف طرقكم
وساعة

**

1824. Hadith:

: احلديث.1824

-عن أِب ربيع حنظلة بن الربيع األسيدي الاكتب

Abu Rib`i Hanzhalah ibn ar-Rabee` Al-Usaydi, one of
the scribes of the Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, reported: "I met Abu
Bakr, may Allah be pleased with him, and he said: 'How
are you?' I said: 'Hanzhalah has turned into a
hypocrite.' He (Abu Bakr) said: 'Glory be to Allah! What
are you saying?' I said: 'When we are in the company
of the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, he reminds us of Paradise and
Hellfire as if we are seeing them with our very eyes, and
when we depart from his company, we attend to our
wives, children, and business, and we forget much of
that.' Abu Bakr said: 'By Allah, we do experience the
same.' So I and Abu Bakr went to the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
and I said: 'O Messenger of Allah, Hanzhalah has
turned into a hypocrite.' Thereupon the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: 'And how is that?' I said: 'O Messenger of Allah,
when we are in your company, you remind us of Hellfire
and Paradise as if we are seeing them with our own
eyes, then when we depart from you we attend to our
wives, children, and business, and we forget much of
that.' Thereupon the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: 'By Him in
Whose Hand is my soul, if your state of mind remains
the same as it is in my presence and you are always
busy in remembrance (of Allah), the Angels will shake
hands with you in your beds and in your paths but,
Hanzhalah, time (should be devoted to prayer and
meditation) and time (should be devoted to worldly
affairs).' He said this thrice".

صىل اهلل-  أحد كتاب رسول اهلل-ريض اهلل عنه

-ريض اهلل عنه-  لقيين أبو بكر: قال-عليه وسلم

: نافق حنظلة! قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت:فقال

 نكون عند رسول اهلل:سبحان اهلل ما تقول؟! قلت
َ ِّ َ
 يُذك ُرنا باجلنة وانلار كأنا-صىل اهلل عليه وسلمْ َ َ َْ
صىل اهلل- ْي فإذا خرجنا من عند رسول اهلل
ٍ رأى ع
َ ْ َ َ
َ ْ َّ
ات
ِ  َعفسنا األزواج واألوالد َوالضيع-عليه وسلم
 فواهلل:-ريض اهلل عنه-  قال أبو بكر،نسينا كثريا
 فانطلقت أنا وأبو بكر حىت،إنا نللَق مثل هذا

: فقلت.-صىل اهلل عليه وسلم- دخلنا ىلع رسول اهلل
صىل اهلل- نافق حنظلة يا رسول اهلل! فقال رسول اهلل

 نكون، يا رسول اهلل: «وما ذاك؟» قلت:-عليه وسلم
عندك تذكرنا بانلار واجلنة كأنا رأي العْي فإذا

خرجنا من عندك َعفسنا األزواج واألوالد

صىل اهلل-  فقال رسول اهلل.والضيعات نسينا كثريا

 لو تدومون ىلع ما، «واَلي نفيس بيده:-عليه وسلم
ْ ِّ
 لصافحتكم املالئكة، ويف اَلكر،تكونون عندي
ُ ىلع فرشكم ويف ُط ُرق
 لكن يا حنظلة ساعة،ك ْم
ِ
.وساعة» ثالث مرات

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Hanzhalah told Abu Bakr as-Siddeeq that his spiritual أخرب حنظلة أبا بكر الصديق بأنه يكون ىلع حالة
state when he was with the Prophet , may Allah’s peace
and blessings be upon him, was different from his state غري احلالة اليت يكون فيها عند انليب صىل اهلل عليه
otherwise. When they (the Companions) were with the وسلم وذلك أنهم اكنوا يف حالة يذكرون اهلل فيها وإذا
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
خالطوا األبناء والنساء وادلنيا تغريت أحواهلم فظن Prophet, they remembered Allah and the Hereafter, but
when they became engaged with their children, wives,
أن هذا نفاق إذ حقيقة انلفاق إظهار حال غري احلال and worldly affairs, they had a different state of mind.
الىت عليها ابلاطن فلما أخربوا انليب صىل اهلل عليه So Hanzhalah feared that that was hypocrisy. Indeed,
hypocrisy is to display a state other than what is on the
وسلم بذلك قال هلم لو تستمرون ىلع احلال اليت
inside. So when they told the Prophet, may Allah’s
تكونون عليها عندي لسلمت عليهم املالئكة peace and blessings be upon him, of that, he told them
باأليدي وىلع لك أحوالكم ،ولكن ال بد من that if they continued to be in the state they felt while
they were with him, the angels would greet them by
االعتدال فساعة لربه وساعة ألهله ودنياه.
shaking their hands in whichever state they were in.
However, moderation is required; an hour for the Lord
and an hour for one's family and life.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم
ُ
ِّ
اتلخريج :أبو ربيع حنظلة بن الربيع األسيدي
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

• نافق حنظلة  :أي :خاف ىلع نفسه من انلفاق وهو إبطان الكفر وإظهار اإلسالم
• رأي عْي  :أي :كأنا نرى ما يصف بأعيننا.

• َعفسنا  :أي :هلونا مع النساء واألوالد ونسينا ما كنا عليه عند انليب صىل اهلل عليه وسلم ,والعفس يف اللغة الوطء.
• الضيعات  :مجع ضيعة وهو معاش الرجل من حرفة أو مال أو صناعة.
• صافحتكم  :أي :سلمت عليكم املالئكة باأليدي.

• ساعة وساعة  :أي :ساعة ألداء العبودية وساعة للقيام بما حيتاجه اإلنسان ،وليس معىن احلديث أن يفعل يف الساعة اثلانية ما يريد ولو اكن
معصية.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ للعبد مراقبة نفسه وجماهدتها وتفقد أحواهلا
 .2ترغيب العالم يف ترقيق قلوب أصحابه وتذكريهم.
 .3ادلنيا تشغل العبد عن أمر اآلخرة.
 .4قلوب العباد تتغري من حال إىل حال.
 .5اإلسالم دين فطرة وتوسط واعتدال.
 .6ادلوام ىلع اَلكر واملراقبة وعدم االنقطاع من خواص املالئكة.
 .7ىلع العاقل أن يكون هل ساَعت :ساعة ينايج ربه فيها وساعة حياسب فيها نفسه وساعة َيلو فيها حلاجته من مطعم ومَشب.
املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلْي ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كشف املشلك من حديث الصحيحْي ,ألِب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي ,حتقيق:
يلع حسْي ابلواب ,انلارش :دار الوطن .رشح رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ,تأيلف :حممد بن صالح العثيمْي ,مدار الوطن بإرشاف
املؤسسة ,ط  1425نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الَشبِج وحممد لطيف ,مؤسسة
الرسالة ,ط َ 14عم  1987 - 1407تطريز رياض الصاحلْي ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة ,ط 2002 - 1423مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح,
تأيلف :يلع بن سلطان اهلروي القاري ,انلارش :دار الفكر ,طَ 1عم 1422

الرقم املوحد)5846( :

384

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
How shouldn't we be contented, O Lord,
when You have given us what You have not
given to any of Your creation?" Then He
will say: "Wouldn't you like Me to give you
something better than that?" And they will
say: "O Lord! What is better than that?" He
will say: "I shall descend My favor upon you
and thereafter I shall never be displeased
with you

وما نلا ًل نرىض يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط
 أًل أعطيكم أفضل:أحدا من خلقك؟! فيقول
 وأي َشء أفضل من ذلك؟:من ذلك؟ فيقولون
 أحل عليكم رضواين فال أسخط:فيقول
عليكم بعده أبدا

**

1825. Hadith:

: احلديث.1825

َّ
 «إن اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أِب سعيد اخلدري
َّ
َّ : فيقولون، يا أهل اجلنة: يقول ألهل اجلنة-عز وجل
َ
َ ْ
َ َ
 هل: فيقول، واخلري يف يَ َديْك،َّبليْك َر َّبنَا َو َسع َديْك
َ َ
َْ
َّ رَض يا
ربنَا َوقد
 وما نلَا ال ن:َر ِضيتُ ْم؟ فيقولون
َ
َ ْ َ
ُْ
 أال:أع َطيْت َنا ما لم تع َط أحدا من خلقك؟! فيقول
َ
َ ُ
ْ ُ
ْ َ  وأ ُّي:يك ْم أفْ َض َل من ذلك؟ فيقولون
يش ٍء
أع ِط
َ َ
ْ
ُ ْ أُح ُّل َعلَي:أَفْ َض ُل من ذلك؟ فيقول
 فال،ك ْم ِرض َو ِاِّن
ِ
َ َ
».أ ْسخ ُط عليكم بعده أبدا

Abu Sa'eed al-Khudree, may Allah be pleased with him,
reported that Allah's Messenger, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: "Allah will say to the
dwellers of Paradise: "O people of Paradise!" They will
reply: "O our Lord, we present ourselves and are at
Your pleasure, and goodness rests in Your hands."
Then He will say: "Are you contented?" And they will
say: "How shouldn't we be contented, O Lord, when
You have given us what You have not given to any of
Your creation?" Then He will say: "Wouldn't you like Me
to give you something better than that?" And they will
say: "O Lord! What is better than that?" He will say: "I
shall descend My favor upon you and thereafter I shall
never be displeased with you."
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith envisions the conversation that will take
place in Paradise between Allah and the believers. It is
that Allah will call the believers and ask them after they
enter Paradise: "O people of Paradise!" "Our Lord, we
respond to you call," they will reply. It means we will
answer Your call at all times. "O Lord! We are at your
pleasure," they add. This reply means we seek from
You your pleasure continuously. 'Goodness rests in
your hands," means in Your power. They didn't mention
the bad/evil, as it is inappropriate to mention it
straightforward. Allah will say to them: "Are you
satisfied?'' He refers to the eternal bliss they received.
They will say: "Why shouldn't we be contented?!" The
question here is to affirm their satisfaction. In other
words, "Yes, we are satisfied with what we are given."
In another narration it says: "Is there anything better
than what we received? We have been given
something that none of your creation has been given,"
whom were not admitted to Paradise. Then Allah will
say: "Wouldn't you like something better than that?"
They will say: "O Lord, what is better than that?" And
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ً
ِّ
حوارا سيكون يف اجلنة
يصور نلا احلديث الَشيف

-  وهو أن اهلل، واملؤمنْي-تعاىل- يوم القيامة بْي اهلل

 ينادي ىلع املؤمنْي ويسأهلم بعد دخوهلم-تعاىل
 إجابة بعد: فيقولون بليك) أي، (يا أهل اجلنة:إياها

 وهو، (يا ربنا وسعديك) بمعىن اإلسعاد.إجابة
 (واخلري. نطلب منك إسعادا بعد إسعاد: أي،اإلَعنة

 ولم يذكر الَش؛ ألن األدب، يف قدرتك:يف يديك) أي
) (هل رضيتم؟: هلم-تعاىل-  فيقول.عدم ذكره رصحيا
 (فيقولون وما نلا ال.بما رصتم إيله من انلعيم املقيم
، أي نعم قد رضينا،نرَض) االستفهام تلقرير رضاهم
(وقد أعطيتنا) ويف رواية وهل يشء أفضل مما

) أعطيتنا (ما لم تعط أحدا من خلقك،أعطيتنا؟
َ
 (أال:-تعاىل-  فيقول.اَلين لم تدخلهم اجلنة
ُ
 وأي يشء،عطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب
ِ أ
ُ
ْ
: فيقول أ ِحل عليكم ِرض َواِّن) أي،أفضل من ذلك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
رضايئ( .فال أسخط عليكم بعده أبدا) فاهلل He will say: "I shall cause My favour to descend upon -
"you and thereafter shall never be displeased with you.
تعاىل -ال يسخط ىلع أهل اجلنة.
Allah will never be displeased with the inhabitants of
Paradise.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

معاين املفردات:

• بليك ربنا وسعديك  :أي :إجابة بعد إجابة ،ومساعدة بعد مساعدة ،وهما مثنيان للتكثري واتلعدد.
ُ ُّ ُ ْ
• أ ِحل  :أن ِزل.
• فال أسخط  :ال أغضب.

فوائد احلديث:
 .1أن انلعيم اَلي حصل ألهل اجلنة ال مزيد عليه.
 .2رضوان اهلل أعظم نعيم حيل ىلع أهل اجلنة بعد دخوهلم هلا.
ً
 .3تبشري اهلل ألهل اجلنة برضاه عنهم ،وإحالل رضوانه عليهم وعدم سخطه أبدا.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه،
2009م .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ،جمموعة من ابلاحثْي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عَش 1407ه1987 ،م .ديلل الفاحلْي
لطرق رياض الصاحلْي ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نَش دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار
ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م.

الرقم املوحد)8343( :
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Woe unto you! You have cut the neck of
your companion.

وحيك! قطعت عنق صاحبك

 .1826احلديث:

**

1826. Hadith:

ً
عن أِب بكرة -ريض اهلل عنه :-أن رجال ذكر عند Abu Bakrah, may Allah be pleased with him, reported
ٌ
ً that a man was mentioned in the presence of the
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأثىن عليه رجل خريا،
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-وحيك! قطعت and another man praised him. So the Prophet, may
عنق صاحبك» يقوهل ً
مرارا« :إن اكن أحدكم مادحا Allah’s peace and blessings be upon him, said: “Woe

”unto you! You have cut the neck of your companion,
ال حمالة فليقل :أحسب كذا وكذا إن اكن يرى أنه repeating it several times. Then he said: “If one of you
َّ
has to praise (another), let him say: ‘I reckon him to be
كذلك وحسيبه اهلل ،وال يُزَّك ىلع اهلل أحد».
as such and such' if he sees him to be like that, and
Allah is the One Who will take account of him. No one
can testify the purity of others against Allah”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث توجيهات السنة املباركة؛ فاملسلم يبعد The Hadith carries some instructions from the blessed
Sunnah. The Muslim should avoid exaggeration when
عن املبالغة يف اثلناء ،فالغرور والعجب أحد مداخل praising others, as pride and conceit are one of the
الشيطان ،واملبالغة يف اثلناء واملدح تغمر املمدوح Satan's gateways. Praising and commending people
excessively may make the praised one overwhelmed
بالغرور واتلكرب فيهلك ،فيعتدل املسلم يف ثنائه
with delusion and arrogance and he becomes ruined.
ومدحه ويكل أمر انلاس هلل سبحانه العالم خبفايا Therefore, a Muslim should be moderate when praising
and lauding others, and leave the realities of people to
انلفوس .
Allah the Exalted Who is fully aware of secrets of the
souls.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو بكرة -ريض اهلل عنه. -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• وحيك : .لكمة تقال للرتحم ملن وقع منه أمر ال يستحقه .
َّ
• ال حمالة  : .ال بد ،وال حيلة هل يف ترك ذلك.
• أحسبه : .أظنه.

• ال يزيك  : .ال يقطع بزاكة وطهارة أحد من العيوب.
• وحسيبه اهلل : .حماسبه ىلع عمله.

• قطعت عنق صاحبك : .أهلكتموه ،وهو استعارة من قطع العنق الشرتاكهما يف اهلالك.
• يقوهل مرارا : .أي هذه اللكمة املأِت بها ،واتلكرير للمبالغة يف الزجر.

فوائد احلديث:
 .1من اكن مادحا ال حمالة فليولك حال املمدوح يف انلهاية إىل اهلل فهو حسيبه وأعلم حباهل.
 .2اثلناء ىلع العبد ينبيغ أن يكون ىلع سبيل حسن الظن به وليس ىلع سبيل اجلزم والقطع.
ً
 .3انليه عن اجلزم يف املدح والقطع بمصائر العباد ،وكذلك مدحهم جزافا بما ليس فيهم.
ً
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة
الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .نزهة املتقْي رشح رياضالصاحلْي ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الَشبِج ،حممد أمْي لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عَش 1407رشح
رياض الصاحلْي ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمْي .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .كنوز رياض
الصاحلْي ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي .رياض الصاحلْي ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .تطريز رياض
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك.
بن عب ِد ِ ِ
الصاحلْي ،تأيلف فيصل ِ

الرقم املوحد)5735( :

388

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ر
َ َ َ
َ َ ْ َ َ
صىل اهلل- ِ كيف أصبح رسول اهلل،احلس ِن
يا أبا
ً َ
َ َ ْ َ َ
َ
ارئا
ِ  أصبح ِِبم ِد اهللِ ب:؟ قال-عليه وسلم

O Abu al-Hasan, how is the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, this morning? He said: He is
feeling better this morning, by the grace of
Allah.
**

1827. Hadith:

: احلديث.1827

َ يلع
َّ  أن:-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
بن أِب
َ َ
- هلل
عند
ِ  خ َرج من-ريض اهلل عنه- طالب
ِ رسول ا
ِ
ٍ
َ
ِّ ُ ُ
َ
َ
َ
 فقال، يف وج ِع ِه اَلي تويف فيه-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
ُ
َ
ََ ْ َ َ
َ
صىل- هلل
ِ  كيف أصبح رسول ا، يا أبا احلَس ِن:انلاس
َ
ً َ
َ  أَ ْصبَ َح:قال
.ارئا
ب
هلل
ا
مد
حب
؟-اهلل عليه وسلم
ِ
ِ
ِ
ِ

Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with them both,
reported that ‘Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased
with him, came out of the house of the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
during his final illness. The people asked: "O Abu alHasan! How is the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, this morning?" He
said: "He is feeling better this morning, by the grace of
Allah".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with them both,  أن يلع بن أِب-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
reported that ‘Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased
with him, came out of the house of the Prophet, may صىل-  خرج من عند انليب-ريض اهلل عنه- طالب
Allah's peace and blessings be upon him, during his  واكن يلع، يف مرضه اَلي مات فيه-اهلل عليه وسلم
final illness. ‘Ali, the son-in-law and paternal cousin of
-صىل اهلل عليه وسلم- بن أِب طالب صهر رسول اهلل
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ُ
blessings be upon him, was asked about the health of  كيف أصبح:-ريض اهلل عنه-  فسئل يلع،وابن عمه
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon ؟ وهذا حرص وحمبة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
him, that morning. This expresses the Companions'
care, love, and concern for the Prophet, may Allah's ،واهتمام من الصحابة بانليب عليه الصالة والسالم
peace and blessings be upon him. They asked ‘Ali, may
. أصبح حبمد اهلل معاىف:قال يلع
Allah be pleased with him: "How is the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, this
morning?" ‘Ali said: "He is feeling better this morning,
by the grace of Allah".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
- عبداهلل بن عباس –ريض اهلل عنهما:اتلخريج
. رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ً
. معاىف: • بارئا

:فوائد احلديث
. استحباب السؤال عن حال املريض إذا عَّس الوصول إيله.1
. جواز اتلفاؤل باخلري للمحبوب.2
-. بيان حرص الصحابة ىلع انليب –صىل اهلل عليه وسلم.3
. استحباب نداء الرجل بكنيته واتلحبب إيله بها.4
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلْي؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .كنوز رياض
الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)5912( :
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ُّ
ر
ِّ َ  أعوذ باهلل مِن،وربك اهلل
 ريب،يا أرض
َِشك
ر
ُّ َ ر
 وَش ما يدب، وَش ما خلق فيك،وَش ما فيك

O Earth, my Lord and your Lord is Allah, I
seek refuge in Allah from your evil, the evil
of what you contain, the evil of what has
been created in you, and the evil of what
walks upon you. I seek refuge in You from
lions, black serpents, snakes, scorpions,
the inhabitants of the place, and from the
parent (Satan) and his offspring (the
devils).

 ومن،ك من َش أسد وأسود
ِ ِ  وأعوذ ب،عليك

 ومن وادل،كن ابلدل
ِ  ومن سا،احلية والعقرب
وما ودل

**

1828. Hadith:

: احلديث.1828

 اكن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبداهلل بن عمر
ُ
، إذا سافر فأقبل الليل-  صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ُ
ُّ  ريب،أرض
ِّ َ  أعوذ باهلل ِمن،وربك اهلل
رش ِك
 «يا:قال
ُ
 ورش ما يَ ُد ُّب، ورش ما خلق فيك،ورش ما فيك

'Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him,
reported that whenever the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, set out on a
journey, he would say by nightfall: "O Earth, my Lord
and your Lord is Allah, I seek refuge in Allah from your
evil, the evil of what you contain, the evil of what has
been created in you, and the evil of what walks upon
you. I seek refuge in You from lions, black serpents,
snakes, scorpions, the inhabitants of the place, and
from the parent (Satan) and his offspring (the devils)".

 ومن احلية، وأعوذ بِ ِك من رش أسد وأسود،عليك
.» ومن وادل وما ودل،ساكن ابلدل
 ومن،والعقرب
ِ

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet's statement "O Earth, my Lord and your  إذا اكن خالِق: أي،" ريب وربك اهلل، "يا أرض:قوهل
Lord is Allah" means if my Creator and your Creator is
Allah, then He is the One whom I should turn to in all  ويتعوذ، فهو املستحق أن يلتجأ إيله،وخالقك هو اهلل
affairs, and seek refuge in from your evil. The Prophet,  من رش: أي،" "أعوذ باهلل من رشك: وقوهل،به من رشك
may Allah's peace and blessings be upon him, sought
ما حصل من ذاتك بتقدير اهلل من اخلسف والزلزلة
refuge in Allah from the earth's evil, which is the evil
caused in it by the decree of Allah, such as sinking of : وقوهل،والسقوط عن الطريق واتلحري يف الفيايف
earth, earthquakes, straying into the lands, and being  من الرضر بأن َيرج منك ما: أي،""ورش ما فيك
lost in the desert. The evil contained in the earth implies
ً
the harm that results from it and may kill people, like  "ورش ما خلق: وقوهل،يهلك أحدا من ماء أو نبات
water or plants. The evil of what has been created in  فال، واحلديث ضعيف. من اهلوام وغريها: أي،"فيك
earth, however, refers to the vermin and like. This
 واهلل، وإنما يُذكر للتنبيه عليه،حيتاج إىل كثري رشح
Hadith is weak and thus does not need much
.أعلم
explanation. It is mentioned just to draw the intention to
its weakness. Allah knows best!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث
- عبداهلل بن عمر –ريض اهلل عنهما:اتلخريج
 رياض الصاحلْي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. يميش ويتحرك من احليوانات واحلَشات مما فيه ْضر: • يدب عليك
. وهو أخبثها، يه العظيم من احليات: قيل، األسود: • أسود
َّ
ْ ين ُه ْم ُس َّاك ُن
َ اَل
ُ ُ
.األرض
ِ اجل ُّن
ِ  هم: • ساكن ابلدل
 قيل هو إبليس: • ومن وادل
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• وما ودل  :هم الشياطْي

فوائد احلديث:
 .1الليل مظنة األذى أكَث من انلهار؛ الستتار املؤذيات يف ظلمته.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أِب داود؛ لإلمام أِب داود سليمان بن األشعث السجستاِّن ،تعليق عزت
ادلَعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .ضعيف سنن أِب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِّن ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل،
1423ه .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نَش املكتب
اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6182( :

392

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
O mother of Haarithah, there are gardens
of various ranks in Paradise, and your son
has attained the Firdaws (the highest rank
in Paradise).

يا أم حارثة إنها جنان يف اجلنة ،وإن ابنك
أصاب الفردوس األىلع

 .1829احلديث:

**

1829. Hadith:

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن أم الربيع بنت الرباء

Anas, may Allah be pleased with him, reported that
Umm ar-Rubay’ bint al-Baraa', mother of Haarithah ibn
Suraaqah, came to the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, and said: "O Messenger of
Allah, will you not tell me about Haarithah (who was
killed in the battle of Badr)? If he is in Paradise, I shall
be patient; otherwise, I shall exert myself weeping over
him." He said: "O mother of Haarithah, there are
gardens of various ranks in Paradise, and your son has
attained the Firdaws (the highest rank in Paradise)”.

ويه أم حارثة بن رساقة ،أتت انليب -صىل اهلل عليه
ُ ِّ ُ
وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،أال حتَدثين عن حارثة -

َ َْ ُ
ربت ،وإن
واكن قتل يوم بدر  -فإن اكن يف اجلنة ص

اكن غري ذلك اجتهدت عليه يف ابلاكء ،فقال« :يا أم

حارثة إنها جنان يف اجلنة ،وإن ابنك أصاب الفردوس

األىلع».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

جاءت أم حارثة ريض اهلل عنها تسأل عن حال ابنها Mother of Haarithah, may Allah be pleased with her,
came asking about the status of her son after the
بعد أن انتىه القتال فإن اكن قد أصاب اجلنة صربت fighting had ended. If he attained Paradise, she would
واحتس ُ
َ
األجر عند اهلل وإن اكن غري ذلك be patient and wait for the reward from Allah; otherwise,
بت
ُ
she would weep bitterly over his death as most women
اجتهدت عليه يف ابلاكء كما يفعل اغلب النساء،
do. The Prophet, may Allah's peace and blessings be
فبَشها انليب عليه السالم بأنه يف اجلنة وأنه أصاب upon him, gave her the glad tidings that her son is in
–Paradise and that he attained the highest level therein
الفردوس األىلع منها
the Firdaws.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

• أال حتدثين عن حارثة  :أي  :عن حاهل ومآهل
• يوم بدر  :أي  :غزوة بدر اليت اكنت بْي املسلمْي وقريش يف رمضان 2ه.

• فإن اكن يف اجلنة صربت  :أي  :يسليين عنه عليم بَشف مصريه
• وإن اكن غري ذلك  :أي  :وإن اكن يف انلار
• اجتهدت عليه يف ابلاكء  :أي  :أكَثت ابلاكء عليه
• جنان  :أي  :جنات كثرية
َّ
ٌ
• الفردوس  :البستان اَلي جيمع لك يشء ،واملراد به أنه حمل خمصوص يف اجلنة ،وهو أعالها

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أن اجلنة جنان ومنازل ،وأن الشهداء يف أعالها.

 .2فضيلة حارثة – ريض اهلل عنه  ،-وأنه أصاب الفردوس األىلع.
 .3معرفة ما أعد اهلل للمتقْي تُ ِّ
هون مصائب ادلنيا ىلع املؤمنْي.

 .4من صفات ادلاعية اتلبشري واتللطف بمن أصيب بمصيبة.

 .5جواز ابلاكء ىلع امليت وإن اكن قتيل املعركة يظن هل الشهادة
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 .6إذا رأى املسلم أمرا ال َيالف الَشيعة عند أهل امليت لم ينكره ويسكت عنه

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،لسليم اهلاليل ,دار ابن
اجلوزي 1418.كنوز رياض الصاحلْي بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ملحمد بن
عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي ملجموعة من ابلاحثْي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عَش1407 ,ه  .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،دار الفكر – بريوت.

الرقم املوحد)6408( :
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َْر
 فإنكم ًل،اربعوا ىلع أنفسكم
،يا أيها انلاس
ه
ً ه
تدعون ه
 إنه سميع، إنه معكم،أصم وًل اغئبا

O people, do not trouble yourselves too
much. He Whom you are calling is not deaf
or absent. Verily, He is with you, He is AllHearing and Ever Near.

قريب

**

1830. Hadith:

: احلديث.1830

 كنا مع: قال-ريض اهلل عنه- عن أِب موىس األشعري

Abu Musaa al-Ash`ari, may Allah be pleased with him,
reported: "We were on a journey with the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and
whenever we ascended from a valley we would say
'Laa ilaaha illallaah (there is no deity worthy of worship
except Allah) and 'Allaahu Akbar (Allah is the Greatest)'
and we would raise our voices. So the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'O
people, do not trouble yourselves too much. He Whom
you are calling is not deaf or absent. Verily, He is with
you, He is All-Hearing and Ever Near"'.

 فكنا إذا، يف سفر-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ ْ َّ َ ْ َّ َ
َْ َ ْ
 فقال،وكربنا وارتفعت أصواتنا
أرشفنا ىلع واد هللنا
ْ ، «يا أيها انلاس:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ار َب ُعوا
َّ ً
َّ  فإنكم ال تدعون،ىلع أنفسكم
 إنه،أصم وال اغئبا
َّ
.» إنه سميع قريب،معكم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Hadith of Abu Musaa Al-Ash'ari, may Allah be
pleased with him, states that they were with the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
on a journey. They would say "Laa ilaaha illallaah (there
is no deity worthy of worship except Allah)' and 'Allaahu
Akbar (Allah is the Greatest)' in a loud voice." So, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "O people, do not trouble yourselves too much",
meaning take it easy and do not burden yourselves with
raising your voices, because the One you are calling is
not deaf or absent. You are calling Allah the Almighty
Who is All-Hearing, Answering your call, and Near to
all. He has no need seeing you burdening yourselves
with raising your voices when glorifying, praising, or
exalting Him. This is because Allah the Exalted hears
and sees everything. He is Near and encompasses
everything in spite of the fact that He is above the
heavens. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, highlights that Allah the
Almighty is completely Hearing, Seeing, and Near as
He possesses the highest level of all perfect attributes.
The very hidden movement never escapes His hearing.
He hears the crawling of the ant on the black rock in the
darkness of night, and even what is quieter than that.
Similarly, no screen covers anything from His sight. He
hears your tones, the sounds of your breath, and any
word you utter. Allah sees your movements. He is with
you and Near to those who call Him. He is also with all
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 أنهم-ريض اهلل عنه- حديث أِب موىس األشعري

 فاكنوا، يف سفر-صىل اهلل عليه وسلم- اكنوا مع انليب
-  فقال انليب،يهللون ويكربون ويرفعون أصواتهم

 "أيها انلاس اربعوا ىلع:-صىل اهلل عليه وسلم

 وال تشقوا ىلع، هونوا عليها:يعين- أنفسكم
 فإنكم ال تدعو أصم-أنفسكم يف رفع الصوت؟
ً
ً
ً
ً
 وهو اهلل،" إنما تدعون سميعا جميبا قريبا،وال اغئبا
عز وجل ال حيتاج أن جتهدوا أنفسكم يف رفع

الصوت عند التسبيح واتلحميد واتلكبري؛ ألن اهلل
 مع أنه فوق،تعاىل يسمع ويبرص وهو قريب جل وعال

: قوهل.السماوات لكنه حميط بكل يشء جل وعال
ً
ً
ً
 وهذه صيغ مبالغة هلل؛،""تدعون سميعا بصريا قريبا
 فال، تمام الكمال من هذه الصفات-تعاىل- ألن هل
 فيسمع دبيب،يفوت سمعه أي حركة وإن خفيت

 وأخىف من،انلملة ىلع الصفاة الصماء يف ظلمة الليل

 ال حيجب برصه يشء من-تعاىل-  كما أنه،ذلك
 فهو يسمع نغماتكم وأصوات أنفاسكم،احلوائل

، ويبرص حراكتكم،ومجيع ما تتلفظون به من لكمات
ً
 وهو أيضا مع مجيع،وهو معكم قريب من داعيه
 ومع ذلك، وهم يف قبضته،خلقه باطالعه وإحاطته

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
هو ىلع عرشه َعل فوق مجيع خملوقاته ،وال َيىف عليه of His creatures in a away that He knows and
encompasses them. The whole creation is in His grasp.
خافية يف مجيع خملوقاته مهما اكنت .والسمع وابلرص Yet, He is above His throne and high above all of His
والقرب صفات ثابتة هلل -عز وجل -ىلع الوجه الالئق creation. No secrets of the creation are hidden from
Him, whatever it may be. Hearing and Seeing are two
به ،من غري تكييف وال تمثيل وال حتريف وال
attributes affirmed to Allah the Exalted in a way that
تأويل.
befits His Majesty without asking how, resembling Allah
to any of His creation, or distorting the wording or the
meaning.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ للبخاري
اتلخريج :أبو موىس األشعري –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي

معاين املفردات:

َّ َ
اطلعنا عليه من فوق ،أي :أقبلنا عليه.
• أرشفنا ىلع وا ٍد :
• هللنا  :قلنا :ال هلإ إال اهلل.
• اربعوا  :ارفقوا
• كرب  :قال اهلل أكرب

فوائد احلديث:
 .1كراهية رفع الصوت باَلكر وادلَعء.
 .2إثبات السمع وابلرص والقرب هلل تعاىل بال حتريف وال تمثيل ،وال تكييف وال تعطيل.
 .3تفسري معية اهلل ،وأنها معية علم بكافة اخللق ،ورَعية وقرب للمؤمنْي.
 .4إشفاق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أصحابه.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د .سعيد القحطاِّن.
رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري؛ للشيخ عبداهلل
الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أِب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم
الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلْي؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل،
1430ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6207( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ ْ ر َ َ ْ َ َ َ َ ر ِّ
ْ َ َه َ َ
يؤَت ِِبَهن َم ي ْومئِ ٍذ هلا سبعون ألف ِزمامٍ  ،مع ُك
َ َ ْ ر َ ََْ َ َ َ ََ
ِزمامٍ سبعون ألف مل ٍك جير ُّرونها

 .1831احلديث:

Hellfire will be brought on that Day (the
Day of Resurrection) with seventy
thousand bridles and each bridle will have
seventy thousand angels pulling it.
**

1831. Hadith:

ً
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفوَعAbdullah ibn Mas‘ood, may Allah be pleased with him, :
َْ
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
«يُؤىت جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف ِز َمامٍ مع لك زمام
blessings be upon him, said: ‘Hellfire will be brought on
َ َ
سبعون ألف ملك جيُ ُّرون َها».
that Day (the Day of Resurrection) with seventy
thousand bridles and each bridle will have seventy
thousand angels pulling it"’.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يؤىت بانلار يوم القيامة هلا سبعون ألف حبل تقاد بهHellfire will be brought on the Day of Resurrection ،
pulled by seventy thousand ropes. Each rope will be
ويف لك حبل سبعون ألف ملك جيرونها به.
pulled by seventy thousand angels.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.
**

معاين املفردات:

• يومئذ  :هو يوم القيامة.
• زمام  :هو ما تقاد به ادلابة من حبل وغريه.

فوائد احلديث:
ِ .1عظم خلق جهنم.
 .2تفصيل خلَلق جهنم ،وأن هلا أزمة تقاد بها ،وهلا من يقودها من املالئكة.
 .3بيان عدد املالئكة اَلين جيرون جهنم.
 .4جيب اإليمان خبرب الواحد املتعلق بالعقائد واألحاكم كهذا احلديث.
 .5ختويف اهلل لعباده يلتقوه ويعبدوه.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلْي لطرق رياض الصاحلْي ،البن عالن ،حتقيق خليل مأمون شيحا -دار املعرفة –بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه .كنوز رياض الصاحلْي،
ارشاف محد العمار  ،نَش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي ،للهاليل،دار ابن اجلوزي -الطبعة
األوىل1418ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نَش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمْي ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عَشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5463( :
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أحاديث الفقه

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Avoid these filthy practices which Allah has
prohibited. The one who commits any of
these deeds should conceal himself with
Allah's veil (he should not speak about
them) and repent to Allah, for if anyone
exposes his hidden sins (to us), we shall
inflict the punishment prescribed by Allah,
the Almighty, on him.

ْ َ
 فمن،اجتنبوا هذه القاذورة اليت نىه اهلل عنها
ََ
ه
ألم فليسترت بسرت اهلل ويلتب إَل اهلل فإنه من

-عز وجل- يبدنلا صفحته نقم عليه كتاب اهلل
**

1832. Hadith:

: احلديث.1832

 أن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َ َْ
َّ ِ  قام بعد أن َر َج َم األ ْسل-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
يم
ْ
ََ ُ َْ
ورة اليت نىه اهلل عنها فمن
 «اجتَنِبُوا هذه القاذ:فقال
ْ ُ
ْ ُرت بس ْرت اهلل َويلَت
ْ َأَل َ َّم فَلْيَ ْست
ب إىل اهلل فإنه من يبْ ِد نلَا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ َ ْ َ
.»-عز وجل- حتَ ُه ن ِق ْم عليه كتاب اهلل
صف

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both
of them, reported that the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, stood up after stoning AlAslami and said: "Avoid these filthy practices which
Allah has prohibited. The one who commits any of
these deeds should conceal himself with Allah's veil (he
should not speak about them) and repent to Allah, for if
anyone exposes his hidden sins (to us), we shall inflict
the punishment prescribed by Allah, the Almighty, on
him".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ
َّ
In this Hadith, Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with أن
-ريض اهلل عنهما- يف هذا احلديث َيرب ابن عمر
both of them, reports that the Prophet, may Allah’s َ
َ
peace and blessings be upon him, stood up after  قام بعد أن رجم ماعز-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
stoning Maa‘iz ibn Maalik al-Aslami, may Allah be  فخطب بانلاس-ريض اهلل عنه- بن مالك األسليم
pleased with him, and he delivered a speech to the َّ
َّ
 وأن،وحذرهم من الوقوع يف هذه الفاحشة ويه الزنا
people and warned them against committing the
ُ
immorality of unlawful sexual intercourse. Moreover, he من وقع يف يشء منها فال يفضح نفسه ويظهر ما
stated that whoever commits unlawful sexual  وعليه أن يبادر، بل يسرت نفسه بسرت اهلل عليه،فعل
intercourse should not disgrace himself by exposing
what he has done. Rather, he should screen himself  وهذا أفضل هل من، واهلل يتوب ىلع من تاب،باتلوبة
with Allah’s veil, and he should hasten to repent, and صىل اهلل عليه- إخبار احلاكم عن فعلته؛ ألن انليب
Allah forgives those who repent. This is better for the
 أخرب أنه من أظهر املعصية وما حصل منه-وسلم
offender than informing the ruler about his deeds,
َّ
َّ
.أقام عليه احلَد اَلي َحد ُه يف كتابه
because the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, stated that whoever exposes his sins and
deeds, he will inflict the punishment prescribed by Allah
in His Book upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه احلاكم وابليهِق:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. مستدرك احلاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. هو الريم باحلجارة حىت املوت: الرجم: • رجم
. الفاحشة: • القاذورة
ًّ
َّ لم اليشء
َّ : • أل َ َّم
. وألم الرجل باَلنب فعله، مجعه وضمه:يلمه لما؛ أي
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
• فليسترت َ :سرت :أخىف عيبًا أو ذنبًا.
ُ
ْ
ُ
َ
وانل َد ُم واإلقالعَ ،
االعرتاف باَلنبَّ ،
والع ْز ُم ىلع أن ال يعاود اإلنسان ما اقرتفه من اَلنوب.
• ويلتب  :اتلوبة:
ُ
• يبْ ِد  :من :بدا األمر ،بمعىن :ظهر وبان.
َ
َّ
• نلَا  :معارش احلُاكم.

• صفحته  :حقيقة الصفحة :جانب الوجه ،فللك وجه صفحتان هما اخلدان ،بمعىن :أظهر ذنبه وأبانه.
َّ
َّ
• نقم عليه كتاب اهلل  :أي احلَد اَلي َحد ُه اهلل -تعاىل -يف كتابه ،والسنة من الكتاب ،أو املراد بكتاب اهلل حكمه ورشعه.

فوائد احلديث:

َّ
َُ
{وه َو
 .1دل احلديث ىلع رغبة الشارع احلكيم من املذنب أن يسرت نفسه ،ويتوب عن اَلنب فيما بينه وبْي ربه ،واهلل -سبحانه -غفور رحيم:
َّ ِّ َ
َّ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ات} [الشورى.]25 :
ِ
اَلي يقبل اتلوبة عن ِعبا ِدهِ ويعفو ع ِن السيئ ِ
َّ
ُ
ئذ جيب ىلع ويل األمر إقامة ذلك احلد؛ كما قال -صىل اهلل عليه
 .2أنه إذا ر ِفع أمر من أَت بفاحشة ،وأبان عن حقيقة حاهل إىل ويل أمره ،فإنه حين ٍ
وسلم" :-من ُيبْ ِد نلا صفحته ،نقم عليه كتاب اهلل َّ -
عز وجل-".
 .3وجوب اجتناب املعايص.

 .4وجوب اتلوبة.

 .5أنه ينبيغ لإلنسان أن يربط الوقائع واألحاكم بكتاب اهلل وسنة رسوهل حىت يألفهما انلاس.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعةاألوىل  2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام بَشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توضيحُ
ِ
َّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -رشح الزرقاِّن ىلع موطأ اإلمام مالك .انلارش :مكتبة
اثلقافة ادلينية  -القاهرة .الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م  -سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف للنَش واتلوزيع،
الرياض .الطبعة :األوىل ،مكتبة املعارف 1415 ،ـه -املستدرك ىلع الصحيحْي ،للحاكم .انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت .الطبعة :األوىل- 1411 ،
 1990السنن الكربى للبيهِق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان الطبعة :اثلاثلة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)58240( :
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Avert the infliction of the prescribed
corporal punishments as long as you find a
way out (meaning: to avoid their infliction).

ً
ادفعوا احلدود ما وجدتم هل مدفعا

 .1833احلديث:

**

1833. Hadith:

عن أِب هريرة قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه Abu Hurayrah reported that the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
ْ
ُْ ُ َ
ود ما َو َج ْد ُت ْم هل َم ْد َف ً
اد َف ُ
».
ا
ع
د
احل
وا
ع
وسلم« :-
"Avert the infliction of the prescribed corporal
punishments as long as you find a way out (meaning:
to avoid their infliction)".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
أن األصل عصمة دم املسلم This Hadith highlights that the blood and honor of the
يف هذا احلديث بيان
Muslims are protected in principle. Thus, prescribed
ُ
وعصمة عرضهَ ،لا ال يقام عليه احلد إال إذا ثبت corporal punishments should not be inflicted on a
ً
ُ
ثبوتا ليس فيه أي شبهة واحتمال ،أما ما دام هناك Muslim unless it is established beyond a hint of doubt
ٌ
that the punishment must be carried out. If there is
ً
يسريا فإن احلد يدرأ عنه ،أي يدفع
احتمال ولواكن
some probability or doubt, even to an insignificant
وال يقام.
extent, then the prescribed corporal punishment should
not be applied against him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• احلدود  :عقوبات مقدرة ً
رشَع تلمنع من الوقوع ،يف مثل ما ارتكب من املعايص.
َ
َّ َ ْ َ
َ
َ
• وجدتم هل  :أي للحد ،يع ِين ال تقيموها عند وجدانكم لها.
َْ
ْ
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
عها؛ ِألنه -ت َعاىل -كريم حيب ال َعفو والسرت.
• مدفعا  :تأ ِويال يدف

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن حدود اهلل -تعاىل ،-وحقوقه تدرأ وتدفع بالشبهات ،ما وجد إىل درئها ودفعها سبيل ،من األمور اليت جيوز دفعها ،ويمكن درؤها.
َّ
َّ
 .2حقوق اهلل -تعاىل -مبنية ىلع املساحمة؛ ِملا اتصف به -جل وعال -من السرت ىلع عباده ،والعفو ،واملغفرة عن ذنوبهم ،وخطاياهم.
 .3احلفاظ ىلع أعراض املسلمْي وىلع اعتباراتهم ،وأنه ال جيوز أن َندشها إال إذا قامت ابلينة الواضحة اليت ليس فيها شبهة.
املصادر واملراجع:
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن

ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيَس ابلاِب احلليب  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
َ
لوغ َ
السبيل ،للشيخ األبلاِّن .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة
يح
ِ
َّ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -فتح
األسدي ،مكة
ذي اجلالل واالكرام بَشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -اتليسري بَشح اجلامع الصغري،
للمناوي .دار النَش  /مكتبة اإلمام الشافيع  -الرياض 1988 -1408 -م .الطبعة :اثلاثلة  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للشيخ البسام .دار
امليمان .الطبعة األوىل 1426 :ه – 2005م.

الرقم املوحد)58239( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Go and look at her, for that is more likely to
create love between you.

 فإنه أجدر أن يؤدم بينكما،اذهب فانظر إيلها
**

1834. Hadith:

: احلديث.1834

ُ : قال،عن املغرية بن شعبة
صىل اهلل عليه- أتيت انليب
ً
 «اذهب فانظر: فقال،أخطبُها
ِ وسلم فذكرت هل امرأة
َ ُأجدر أن ي
ُ
 فأتيت امرأة من، »ؤدم بينكما
 فإنه،إيلها
َ ،األنصار
 وأخربتهما بقول انليب،فخطبتُها إىل أبَويها

Al-Mugheerah ibn Shu`bah, may Allah be pleased with
him, reported: ''I went to the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, and spoke to him about a
woman whom I wanted to engage. So he said: 'Go and
look at her, for that is more likely to create love between
you.' I went to a woman from among the Ansaar and
proposed to her through her parents. I told them what
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, had said, and it was as if they did not like that.
Then I heard that woman, behind her curtain, say: 'If the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, told you to do that, then do it, otherwise I
adjure you by Allah (not to do so).' It was as if she
regarded that as a serious matter. I looked at her and
married her.” And he mentioned how well he got along
with her.

: قال،كرها ذلك
ِ  فكأنهما،صىل اهلل عليه وسلم
 إن اكن: فقالت، ويه يف ِخدرها،فسمعت ذلك املرأة

، فانظر،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمرك أن تنظر
َ ْ َ
ُ
ُ
فنظرت إيلها
: قال، كأنها أعظمت ذلك،فأنشدك
وإال

. فذكر من موافقتها،فزتوجتُها

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith indicates the desirability of looking at the دل احلديث ىلع استحباب نظر الرجل إىل من يريد
ِ
ِ
woman whom one wants to marry, for this is more likely
to develop harmony and agreement between them. So  وأن ذلك أقرب إىل الوفاق واالتفاق،أن يزتوجها
َّ
when they get married, they would have known each بينهما؛ ألن انلظر إيلها أوىل باإلصالح وإيقاع
other, and thus would not regret their decision. For this
، فيكون تزوجها عن معرفة،األلفة والوفاق بينهما
reason, Al-Mugheerah, may Allah be pleased with him,
ً
went to consult the Prophet, may Allah's peace and  وهلذا جاء املغرية ريض،فال يكون بعده ندامة اغبلا
blessings be upon him, about marrying a woman. The اهلل عنه يستشري انليب صىل اهلل عليه وسلم يف
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
commanded him to look at her so as to make sure that نكاح امرأة فأمره بانلظر إيلها يلتأكد اتلوافق بينهما
there is concord between them. This Hadith also ودل ىلع أنه جيب قبول ما جاء عن انليب صىل اهلل
indicates the obligation of accepting whatever is
عليه وسلم دون أدَن حرج ألنه ال يأمر صىل اهلل
reported from the Prophet, may Allah's peace and
.عليه وسلم إال بما فيه خري وصالح
blessings be upon him, without the least discomfort, for
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, commands nothing but good and righteousness.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  املغرية بن شعبة:اتلخريج
. سنن الرتمذي:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

.أحرى وأيلق
: • أجدر
ُْ
. من األدم وهو األلفة واالتفاق: • يُؤدم
َ
َ
َّ
َ ُ َّ َ
َ
. وَلا سلمت به املرأة يف األخري ألنه أمر الَشع،-اهلل َعليْ ِه َو َسل َم
صىل-  أي َطبْعا ال إنكارا ألمره: • كرها ذلِك
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ْ
يد أَ َّن َها َاكنَ ْ
• خ ْدر َها  :س ْرت َها ,يُر ُ
ت بِك ًرا.
ِ
ِ
َ َّ ِ َ ِّ َ ْ ُ ِ ُ َ ِ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََّ
اَّلل أن ال تنظر ِإيل.
ب
ك
ل
أ
س
أ
:
ك
د
ش
ن
أ
ِّن
إ
ف
ال
إ
ِ ِ
• وِ ِ
َ
ْ
ْ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
• فَذكر من موافقتها  :ذكر أن تِلك الم ْرأة َوافقت طبعه؛ ألنه رأى قبل انلِّاكح ما يدعوا ِمنها ايله بقول َّ
انل ِيب -صىل اهلل علي ِه وسلم-.

فوائد احلديث:

يزتوجها؛ وذلك يلكون داعيًا نلاكحها ،أو ً
 .1إباحة نظر اخلاطب إىل خمطوبته قبل أن َّ
دافعا لرتكها.
 .2مراَعة مصالح العباد بما فيه تنظيم معاشهم ومعادهم.

املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي ,ت:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه  -سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة,

مكتب املطبوَعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية - 1406 ،سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد،
حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ت :سمري بن أمْي
الزهري ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل -
َّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه  ,انلارش :دار
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اجليل  -إجناح احلاجة ملحمد عبد الغين املجددي احلنيف  ,انلارش :قدييم كتب خانة  -كراتيش  -رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي  ,ت :جلنة
خمتصة من املحققْي بإرشاف :نور ادلين طالب ,إدارة اثلقافة اإلسالمية ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين
األبلاِّن ،مكتبة املعارف للنَش واتلوزيع ،الرياض .الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف)1415 ،ه " .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن
عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسْي سليم أسد ادلاراِّن  -دار املغين للنَش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م

الرقم املوحد)58062( :
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ارجع إيلهما فاستأذنهما ،فإن أذنا لك فجاهد،

 .1835احلديث:

Go back to them and seek their permission.
If they give you permission, you can engage
in Jihaad, otherwise, be dutiful to them.

وإًل فبهما

**

1835. Hadith:

ً
عن أِب سعيد اخلدري أن رجال هاجر إىل رسول اهلل
َ ٌ
أحد
صىل اهلل عليه وسلم -من ايلمن فقال« :هل لكَ
َ َ
بايلمن؟» ،قال :أبَ َواي ،قال« :أ ِذنا لك؟» قال« :ال» ،قال:
ْ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ
ْ ْ
جا ِهد ،وإال
ار ِجع إيلهما فاستأ ِذن ُهما ،فإن أ ِذنا لك ف
«
َ َّ ُ
َ
ف ِربهما».

درجة احلديث :صحيح بشواهده.

املعىن اإلمجايل:

ً

**

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "A man emigrated from Yemen to the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, who said (to the man): 'Do you have
anyone in Yemen?' He replied: 'My parents.' He asked:
'Have they given you permission?' He replied: 'No!' So
the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, said: ‘Go back to them and seek their permission.
If they give you permission, you can engage in Jihaad,
otherwise, be dutiful to them"'.
Sahih/Authentic by virtue of other
Hadith Grade:
supportive narrations.
Brief Explanation:

أفاد احلديث أن رجال جاء من ايلمن ليستأذن انليب The Hadith relates that a man from Yemen came to the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
صىل اهلل عليه وسلم -للجهاد ،فسأل عن وادليه seeking his permission to participate in Jihaad. Theوهل استأذنهما لذلهاب للجهاد أم ال ،فظهر من حاهل Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
asked about his parents and whether he had their
أنه لم يستأذنهما ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
permission to go for Jihaad. It appears that he had not
أن يرجع إيلهما وحيسن إيلهما ويربهما ،فدل احلديث asked for their permission. So the Prophet, may Allah’s
peace and blessings be upon him, told him to return to
ىلع أن إذن الوادلين يف اجلهاد أمر معترب.
his parents and show them kindness and obedience.
This Hadith indicates that it is important for a person to
get his parents’ permission before going for Jihaad.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :أبوسعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
ً
مصدر منت احلديث :سنن أِب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا.
**

معاين املفردات:

َّ
الكفار ،وابلغاةَّ ،
وقطاع الطرق.
• فجاهد  :اجلهاد هو بذل اجلهد يف قتال
ْ ُ ْ
ْ
• فربهما  :فأ ِطع ُه َما واخدم ُهما.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أنه حيرم اجلهاد ىلع الودل إذا منعه األبوان ،أو أحدهما ،بَشط أن يكونا مسلمْي؛ ألن برهما فرض عْي ،واجلهاد فرض كفاية ،فإذا تعْي
َّ
اجلهاد ،فيقدم ىلع برهما؛ ألن اجلهاد مصلحة َعمة ،إذ هو حلفظ ادلين ،وادلفاع عن املسلمْي.
 .2عظم بر الوادلين.

 .3وجوب انلصيحة ملن استشارك يف أمر من األمور.
َّ
أن املفيت إذا ُسئل عن مسألة َّ
يتعْي عليه أن يستوضح من السائل عن األمور اليت تعد من جمرى اجلواب.
.4
ِ
 .5أن ما وجب حلق الغري فأسقطه ذلك الغري فإنه يسقط.
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املصادر واملراجع:

سنن أِب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاِّن حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق:

شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م صحيح أِب داود
– األم -حممد نارص ادلين ،األبلاِّن  -مؤسسة غراس للنَش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م  -توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام بَشح بلوغ املرام
للشيخ ابن عثيمْي -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427سبل السالم /حممد بن إسماعيل
الصنعاِّن ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)64599( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Go back, for I will not seek help from a
polytheist.

ارجع فلن أستعني بمرشك
**

1836. Hadith:

: احلديث.1836

 زوج انليب صىل اهلل عليه وسلم أنها،عن َعئشة
ْ َ
، خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قِبَل بَد ٍر:قالت
َ ْ
ُ َ ْ َ َ َّ َ
الو َب َر ِة أد َركه رجل قد اكن يُذك ُر منه
فلما اكن ِحبر ِة
ٌ َ َْ ٌَ
 ففرح أصحاب رسول اهلل صىل اهلل،ُج ْرأة وجندة

‘A’ishah, the wife of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, reported: "The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
set out for Badr. When he reached Harrat-ul-Wabarah,
a man met him who was known for his courage and
support of others. The Companions of the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
were pleased to see him. He said: 'I have come so that
I may follow you and get a share from the booty.' The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said to him: 'Do you believe in Allah and
His Messenger?' He said: 'No.' The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
'Then go back, for I will not seek help from a polytheist.'
He went on until we reached Ash-Shajarah, where the
man met him again. The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, asked him the same
question again, and the man gave him the same
answer. He, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: 'Then go back, for I will not seek help from a
polytheist.' The man returned and overtook him at
Baydaa. He asked him as he had asked previously: 'Do
you believe in Allah and His Messenger?' The man
said: 'Yes.' The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said to him: 'Then come
along with us"'.

 فلما أدركه قال لرسول اهلل صىل،عليه وسلم حْي رأوه
ُ َ َ َّ ُ ْ
َ
َ
 قال،صيب َم َعك
 وأ، ِجئت ألت ِبعك:اهلل عليه وسلم
 «تؤمن باهلل:هل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ْ ُ
َ ََْ ْ ْ
،»َش ٍك
ِ  فلن أست ِعْي بِم، «فار ِجع: قال، ال:ورسوهل؟» قال
، ثم مىض حىت إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل:قالت
 فقال هل انليب صىل اهلل عليه،فقال هل كما قال أول مرة

 فلن أستعْي، «فارجع: قال،وسلم كما قال أول مرة
َ  ثم رجع فأدركه: قال،»بمَشك
 فقال هل كما،ِبابليْ َداء

 فقال هل، نعم: «تؤمن باهلل ورسوهل؟» قال:قال أول مرة
ْ
.» «فان َط ِل ْق:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith shows that when the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, set forth to fight the
disbelievers on the Day of Badr, a polytheist who was
strong and courageous followed him to fight with him
and get a share of the booty. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, asked him whether
he believed in Allah and the Last Day, and the man told
him that he did not. So the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, stated that he would not
seek the help of a polytheist, for polytheists are not to
be trusted with protecting the believers. Treacherous as
they could be, they might convey the news of Muslims
to the disbelievers. However, the man came again to
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, who then asked him whether he became a Muslim,
and the answered in the affirmative. Hence, he asked
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أفاد احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ملا خرج

لقتال املَشكْي يوم بدر حلقه رجل من املَشكْي فيه
عليه- شدة وبأس وشجاعة أراد أن يقاتل مع انليب

 فلما، ويلصيب معهم من املغنم-الصالة والسالم
 هل يؤمن:-عليه الصالة والسالم- وصل سأهل انليب
 فأخربه أنه ال يستعْي. ال:باهلل وايلوم اآلخر؟ فقال

، وذلك ألنهم ال يأتمنون ىلع أذية املؤمنْي،بمَشك
ولربما حصل منهم خيانة ونقل ألخبار املسلمْي إىل
 ثم إن املَشك جاءه مرة أخرى وسأهل انليب،املَشكْي

 عن إسالمه فأخربه أنه-عليه الصالة والسالم واحلديث، فحينذاك أمره أن يلحق باجليش،أسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يدل ىلع أنه ال جيوز االستعانة باملَشكْي يف القتال him to join the army. The point of the Hadith is that it is
not permissible to seek the help of the polytheists in
لكن جيوز يف حال الرضورة واحلاجة ،لوجود أدلة fighting, although it is permissible in the case of need
and necessity, as indicated by other proofs.
تدل ىلع ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريجَ :عئشة أم املؤمنْي ريض اهلل عنها
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام .

معاين املفردات:

• حبرة الوبرة َ :بفتح ابلاء وضبطه بعضهم بإساكنها وهو موضع ىلع حنو من أربعة أميال من املدينة
ُ ُ َ
• جرأة  :اجل ُ ْرأةُ :اإل ُ
جوم َعليْ ِه
قدام ىلع اليش ِء واله
ِ
• جندة  :أي شدة

فوائد احلديث:

ْ
َّ
 .1ال جيوز االستعانة باملَشكْي يف القتال ،واحلكمة يف هذا ظاهرة؛ ذلك أن الاكفر ال يقاتل عن إيمان ،وال عن عقيدة ،فال يؤمن َمكره ،وال يطمنئ
إىل حسن نيته وطويته.
َّ
ُّ
 .2جيوز -عند احلاجة ،وترجح كفة األمان منه -االستعانة به؛ فإنه -صىل اهلل عليه وسلم -استعان بصفوان بن أمية يوم حنْي.
 .3احلذر من املَشكْي حىت وإن تظاهروا باملعاونة واملساعدة للمسلمْي.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام بَشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمْي -املكتبة اإلسالمية
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  -1427جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل -أرشف ىلع مجعه وطبعه:
حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر/جمد ادلين ابن األثري املكتبة العلمية  -بريوت،
 1399ـه1979 -م -حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية - 1392 ،تاج العروس ،للزبيدي .املحقق :جمموعة من املحققْي .انلارش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)64605( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
)Beware of (smearing yourselves with
urine, because it is the main cause of
punishment in the grave.

استْنهوا من ابلول؛ فإن اعمة عذاب القب منه

 .1837احلديث:

**

1837. Hadith:

ْ ْ
ً
استَْنهوا Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
مرفوَع« :
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه-
ِ
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َّ َّ
».
منه
القرب
عذاب
ة
َعم
من ابلول؛ فإن
)upon him, said: "Beware of (smearing yourselves with
urine, because it is the main cause of punishment in the
grave".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبْي نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and
ً
blessings be upon him, draws our attention to one of
وهو
أال
،
أحد أسباب عذاب القرب ،وهو األكَث شيوَع
the most common causes of punishment in the grave.
It is the habit of not keeping away or purifying oneself
عدم االستْناه والطهارة من ابلول.
from urine.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين.
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• استْنهوا  :اطلبوا الْناهة بابتعادكم عن ابلول.
• َعمة  :أكَث.

فوائد احلديث:
 .1احلرص ىلع اتلْنه واالبتعاد من ابلول ،بأن ال يصيبه يف بدنه وال ثوبه.
 .2األفضل املبادرة بغسله ،والطهارة منه بعد إصابته؛ َلال تصاحبه انلجاسة ،أما وجوب إزاتلها فيكون عند الصالة.
ً
ً
 .3أن ابلول جنس ،فإذا أصاب بدنا أو ثوبا أو بقعة ،جنسها؛ فال تصح بذلك الصالة؛ ألن الطهارة من انلجاسة أحد رشوطها.
 .4أن ترك اتلْنه من ابلول من كبائر اَلنوب.
 .5ثبوت عذاب القرب ،وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع.
 .6إثبات اجلزاء يف اآلخرة ،فأول مراحل اآلخرة يه القبور ،فالقرب :إما روضة من رياض اجلنة ،أو حفرة من حفر انلار.
املصادر واملراجع:
سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح
ذي اجلالل واإلكرام بَشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمْي -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)10044( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Accept (to take back) the garden, and
divorce her once.

اقبل احلديقة وطلقها تطليقة
**

1838. Hadith:

: احلديث.1838

- عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت انليب

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported:
"The wife of Thaabit ibn Qays came to the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and said: 'O
Messenger of Allah, I do not blame Thaabit for any
defect in his character or his religion, but as a Muslim,
I dislike to act ungratefully.' On that the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said (to her): 'Will you give him his garden back?' She
said: 'Yes.' Then the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said to Thaabit:
'Accept (to take back) the garden, and divorce her
once"’.

 ثابت بن، يا رسول اهلل: فقالت-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ُ
ْ
ُ أعت
 ولكين أكره،ب عليه يف خل ٍق وال ِديْ ٍن
ِ  ما،قيس
صىل اهلل عليه-  فقال رسول اهلل،الكفر يف اإلسالم
 قال، نعم: «أتردين عليه حديقته؟» قالت:-وسلم
 «اقبل احلديقة:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

.»وطلقها تطليقة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith shows that the wife of Thaabit ibn Qays,
may Allah be pleased with him, (who was one of the
best Companions), came to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, and told him that she
did not disapprove of Thaabit's religiosity and morality,
for he was one of the best observant and ethical
Companions. However, she feared that if she continued
to live with him, she would act ungratefully and neglect
his duties, a practice that represents a violation of
Shariah. She disliked him because he looked ugly.
Therefore, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, suggested to Thaabit that his
wife should return to him the garden that he had given
her as a dowry and he should give her an irrevocable
divorce. Thaabit, may Allah be pleased with him,
complied. Muslim jurists consider this Hadith the basic
textual reference on Khul` (wife-initiated divorce).

ريض اهلل- أفاد هذا احلديث أن امرأة ثابت بن قيس

 جاءت إىل: واكن ثابت من خيار الصحابة-عنه وعنها

 وأخربته أنها ال،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ًُ ُ
، خلقا وال دينًا-ريض اهلل عنه- تنكر من أمر ثابت
ً
ً
 ولكنها كرهت،فهو من أحسن الصحابة خلقا وديانة
إن بقيت معه أن حيصل منها كفران العشري

، وكفران العشري خمالف لَشع اهلل،باتلقصري يف حقه
َْ ُ َ َ َ
ريض اهلل- امة ِخلق ِت ِه
و اكن سبب كراهتها هل دم
ً
، فلم يكن مجيال، كما يف بعض الروايات-عنه

 ىلع ثابت أن ترد-عليه الصالة والسالم- فعرض
ً
،مهرا
عليه امرأته احلديقة اليت أعطاها إياها
ريض اهلل-  ففعل،ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا
 وهذا احلديث أصل يف باب اخللع عند الفقهاء،-عنه

.-رمحهم اهلل-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  ابن عباس:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وال يف خلقه وعَشته، ال يف دينه، ما أجد عيبًا فيه: • ما أعيب عليه
ُ ُ
. ينشأ عنها معارشة كريمة، صفات محيدة باطنة: وضم الالم، بضم اخلاء املعجمة: • خل ٍق
. كفران العشري واتلقصري فيما جيب هل بسبب شدة ابلغض هل: املراد بالكفر: • أكره الكفر يف اإلسالم
ً
. واكن قد أصدقها بستانا، هو البستان يكون عليه حائط: • حديقته
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• اقبل احلديقة وطلقها تطليقة  :واألمر هل أمر إجياب ما دام أنه تعذرت العَشة بينهما ،فيطلقها تطليقة واحدة وال يزيد ويه طلقة بائنة.

فوائد احلديث:
 .1ثبوت اخللع ،وأنه فرقة جائزة يف الَشيعة بأن تفتدي الزوجة بما تدفعه للزوج مقابل الفسخ.
 .2أن طلب الزوجة للخلع مباح إذا كرهت الزوج ،إما لسوء عَشته معها ،أو دمامته ،أو حنو ذلك من األمور املنفرة.
 .3قيد بعض العلماء اإلباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها حيبها ،فإن اكن حيبها ،فيستحب هلا الصرب عليه.
 .4أنه ينبيغ للزوج إجابة طلبها إىل اخللع إذا طلبته؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-اقبل احلديقة ،وطلقها تطليقة".
 .5جيب أن يكون اخللع ىلع عوض؛ لقوهل تعاىل-صىل اهلل عليه وسلم" :-اقبل احلديقة ،وطلقها تطليقة".
 .6أنه البد يف اخللع من صيغة قويلة؛ لقوهل" :وطلقها تطليقة".
 .7يستدل باحلديث ىلع أنه جيوز إيقاع اخللع زمن احليض ،ألن انليب -عليه الصالة والسالم -لم يستفصل امرأة ثابت أيه ىلع طهر أم حيض،
فدل ذلك ىلع اجلواز.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:
تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل - .فتح ذي اجلالل واإلكرام بَشح بلوغ املرام للشيخ ابن
عثيمْي -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - .1427بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار
القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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Kill the two blacks during prayer: the snake
and the scorpion.

اقتلوا األسودين يف الصالة :احلية ،والعقرب

 .1839احلديث:

**

1839. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported -
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-اقتلوا األسودين يف الصالة:
upon him, said: "Kill the two blacks during prayer: the
َّ
احلية ،والعقرب».
snake and the scorpion".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبْي احلديث الَشيف استحباب قتل احلية والعقرب This noble Hadith points out that killing snakes and
scorpions even during prayer is recommendable,
حال الصالة؛ ألنه ورد األمر بذلك وذلك ألن حركة because we have been ordered to kill them, and
because their killing requires a limited movement that
القتل حمدودة ال تبطل الصالة.
does not invalidate prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي النسايئ ابن ماجه أمحد ادلاريم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• اقتلوا األسودين  :تثنية أسود ،يطلق ىلع احلية والعقرب ىلع ِّ
أي لون اكنا ،ولو لم يكونا أسودين ،وتسميتهما بذلك من باب اتلغليب؛ ألن املسىم
باألسود يف األصل :احلية.
• احلية والعقرب  :بيان لْلسودين ،واحلية :دابة من الزواحف ،طويلة ابلطن ،جسمها حمرشف ،عديم األطراف ،ويه أنواع ،بعضها أخبث من
ِّ
بعض ،ويه تدلغ بواسطة العض بفمها ،ثم تفرز مادة سامة تنتقل إىل الدليغ .والعقرب :دابة معروفة ،تلسع بشوكة يف طرف ذيلها ،فتفرز مادة
سامة ،وهو لفظ يطلق ىلع اَلكر واألنَث.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قتل احلية والعقرب يف الصالة.
َّ
 .2أن هذه حركة قليلة حممودة ،فال تبطل الصالة وال تنقصها ،ولو لم تكن من مصلحة الصالة.
َّ
 .3مَشوعية قتل لك مؤ ٍذ من اهلوام وغريها ،يف الصالة أو خارجها؛ فإنه إذا استحب قتل هذه الفواسق يف الصالة ،فقتلها خارجها يكون أوىل.
املصادر واملراجع:

السنن ،ألِب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِّن األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،ألِب عيَس
حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت .السنن ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،تعليق:
حممود خليل ،مكتبة أِب املعايط  .السنن ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ ،حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوَعت اإلسالمية –
مسند أمحد بن حنبل ،إلِب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوريَ ،علم الكتب مسند
حلب ،الطبعة اثلانية 1406 ،ـه– 1986م.
ْ َ ْ َّ ْ
َ َ ُ َ َّ َ
ْ
َ
َّ
َّ
ار ِيم ،حتقيق :حسْي سليم أسد  .تسهيل اإلملام بفقه
اإلمام أِب حمم ٍد عب ِد ا ِ
ادلاريم املعروف بسنن ادلاريم ،تأيلف ِ
هلل ب ِن عب ِد الرمح ِن بن الفضل ادل ِ
األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم
السليمان،ط 1427، 1ه2006/م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
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َ ْ َ
َشخهم
اقتلوا شيوخ املرشكني واستبقوا

 .1840احلديث:

Kill the old men of the polytheists and
spare their children.
**

1840. Hadith:

عن سمرة بن جندب ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل Samurah ibn Jundub, may Allah be pleased with him,
ُُْ
reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
ْ َُْ
وا
ق
ب
ت
واس
املَشكْي
وخ
شي
وا
عليه وسلم« :-اقتل
peace and blessings be upon him, said: "Kill the old
َ ْ َ
رشخ ُهم».
men of the polytheists and spare their children".

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أفاد احلديث -إن صح -حكما من أحاكم قتال Assuming that this Hadith is Sahih/Authentic (which it
is not), then it states a ruling concerning the fight
الكفار ،وهو األمر بقتال الشيوخ وهم كبار السن between Muslims and disbelievers; namely, the
ومن جاوز األربعْي وحنو ذلك ،ويلحق بهم من بلغ؛ command to kill the older men from among the
disbelievers and those over forty years of age or so,
ملا فيهم من القوة والشدة ىلع قتال املسلمْي ،وألنه
which also applies to those who have reached puberty,
قلما أن يسلموا وال أمان منهم ىلع املسلمْي لو بقواfor the following reasons: - They are strong and can ،
خبالف صغار السن ومن اكن يف بداية الشباب ،فإنهم fight the Muslims. - The possibility that they would
revert to Islam is too weak. - They may betray the
بمخالطتهم للمسلمْي وبقاءهم يف األرس ربما تأثروا Muslims if their lives are spared. On the other hand,
بأحاكم اإلسالم وهدايته فيسلمون ،وأما من قاتل من the children and young people who have not reached
adulthood may be impressed by the rulings of Islam as
الشيوخ فال خالف يف قتله.
a result of mixing with the Muslims while in captivity. As
to the old polytheists who actively engage in fighting
against the Muslims, there is no difference of opinion
among scholars that it is permissible to kill them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
اتلخريج :سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ُ
المس ُّنون ،أهل اجلَدل والقوة ىلع القتال ،ولم يردَ :
ُ
اله ْرىم.
• شيوخ املَشكْي  :الشيخ :من استبانت فيه السن ،واملراد هنا :الرجال ِ
َ ْ َ
رشخ ُه ْم  :الصغار اَلين لم يبلغوا.
•

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع أنه يقتل ابلالغون من الرجال الكفار يف احلرب ملا فيهم من قوة وبأس ىلع املسلمْي.
 .2وجوب استبقاء الصغار وعدم قتلهم.
املصادر واملراجع:

سنن أِب داود  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط َ-عدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن الرتمذي  ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد
فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة
األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد
السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام بَشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمْي -املكتبة اإلسالمية القاهرة-
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427سبل السالم  /حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.
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ضعيف اجلامع الصغري وزيادته /حممد نارص ادلين األبلاِّن  -أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش -املكتب اإلساليم-بريوت بلنان .بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمْي الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)64606( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Islam is to prevail and is not to be prevailed
over.

اإلسالم يعلو وًل يعىل
**

1841. Hadith:

: احلديث.1841

`Aa'idh ibn `Amr al-Muzani, may Allah be pleased with  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن َعئذ بن عمرو املزين
َُْ
َُْ
him, reported that the Messenger of Allah, may Allah’s
.»
ىل
ع
ي
وال
و
 «اإلسالم يعل: قال-صىل اهلل عليه وسلمpeace and blessings be upon him, said: "Islam is to
prevail and is not to be prevailed over".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith constitutes one of the great foundations of  ويه،هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم
Islam. It states that Allah, the Almighty, has decreed
that this religion is superior and that its followers will  وأن أهله،أن هذا ادلين قد كتب اهلل هل الرفعة والعلو
always prevail and occupy a high status so long as they ال يزالون يف علو وماكنة حسنة ما داموا متمسكْي
adhere to it. This is a statement which, in fact, implies
 كما قال، وهو خرب بمعىن األمر، فهذا رشط ذلك،به
a command, just like the Qur'anic verse in which Allah,
the Almighty, said: {So do not weaken and do not  (وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن:-تعاىلgrieve, and you will be superior if you are [true] ، واحلديث َعم يف مجيع األحوال،)كنتم مؤمنْي
believers.} [Surat Aal `Imraan: 139] This Hadith has a
general indication, meaning that it applies under all  ومنها،ويستدل به الفقهاء يف فروع ومسائل كثرية
circumstances. Scholars of Fiqh rely on it as evidence  فإن أهل اَلمة إذا دفعوا اجلزية واكنوا،باب اجلزية
in many cases and rulings; for example, it applies in the
بْي أظهرنا فإنهم ال يُمكنون من إظهار نواقيسهم
context of Jizyah (a per capita tax levied by the Muslim
state on its non-Muslim subjects). Dhimmis (non-  وإذا،وصلبانهم وال تعلو بنيانهم بنيان املسلمْي
Muslim subjects living in the Muslim state), who pay أسلم أحد الزوجْي تبع الودل خري أبويه دينًا وهو من
Jizyah and live among Muslims, are not allowed to
ً
make their church bells heard or their crosses seen, or  وهكذا لك، وال تزوج املسلمة للاكفر،اكن مسلما
to erect buildings that are taller than those of the
.حكم ترتب عليه علو شأن اإلسالم فهو املقدم
Muslims. Also, if either parent embraces Islam, the
child becomes a Muslim, following the better of the
parents' religions (which is Islam), and it is forbidden for
a Muslim woman to marry a non-Muslim man. Similarly,
any ruling that entails supremacy of Islam must be
given priority.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ادلارقطين وابليهِق:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  َعئذ بن عمرو املزين:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. اإلسالم يرتفع ىلع األديان لكها وال يزال ينمو: اإلسالم يعلو
ِ •

:فوائد احلديث

َّ
. الَشعية-تعاىل-  فنحن بعملنا ننفذ إرادة اهلل، أن يظهره ىلع ادلين لكه-تعاىل-  وهو ادلين اَلي أراد اهلل، وال يُعىل عليه، أن اإلسالم يعلو.1
. دون ما يعتقدون حله اكخلمر، أنه جيب ىلع اَلميْي الزتام أحاكم اإلسالم فيما يعتقدون حتريمه؛ اكلزنا والَّسقة.2

. فال يدفنون مع املسلمْي، جيب عليهم اتلمزي عن املسلمْي يف قبورهم.3
. جيب عليهم اتلمزي عن املسلمْي بلباس خاص يُعرفون به.4
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 .5ال جيوز تصديرهم يف املجالس ،وال القيام هلم عند قدومهم.
ُ
وابليع واملعابد ،وبناء ما انهدم منها ،أو جتديد ما خرب من أجزائها.
 .6يمنعون من إحداث الكنائس ِ
ُ
وخْنير ،ومن اجلهر بنواقيسهم ،واجلهر بقراءة كتبهم.
مخر
ٍ
 .7يمنعون من إظهار ٍ

 .8يمنعون من تعلية مبانيهم السكنية ىلع مساكن املسلمْي ،سواء مالصقة ،أو مقاربة ،وهذا لكه من مقتىض علو اإلسالم عليهم.
ً
خادما عند الاكفر بمقتىض هذا احلديث.
 .9كره العلماء أن يكون املسلم

املصادر واملراجع:

السنن الكربى للبيهِق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م سنن ادلارقطين/أبو
احلسن ادلارقطين  -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم -مؤسسة الرسالة،
بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل
 - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل
واإلكرام بَشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمْي -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاِّن (املتوىف 1420 :ه) -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة:
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري حممد
اثلانية   1405ـه1985 -م  -سبل السالم ملحمد بن إسماعيل الصنعاِّن - ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ  -اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
حممد إسحاق َّ
بن إسماعيل الصنعاِّن ،أبو إبراهيم ،عز ادلين ،املعروف كأسالفه باألمري املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة:
األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.

الرقم املوحد)64633( :
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A previously-married woman is more
entitled to give a decision about her
marriage than her guardian, whereas a
virgin's permission is to be sought. Her
permission is her silence.

اثليب أحق بنفسها من ويلها ،وابلكر تستأمر،
وإذنها سكوتها

 .1842احلديث:

**

1842. Hadith:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both of them,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
عليه وسلم -قال« :اثلَّيِّب ُّ
أحق بنفسها ِمن َو ِيلِّها،
blessings be upon him, said: ''A previously-married
ُ
ُْ
وابلكر ت ُ ْستَ َ
أمر ،وإذنها ُسكوتها».
woman is more entitled to give a decision about her
ِ
marriage than her guardian, whereas a virgin's
permission is to be sought. Her permission is her
silence''.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

دل احلديث ىلع أن اثليب أحق بنفسها من ويلها يف This Hadith indicates that a previously-married woman
is worthier than her guardian of giving herself in
اإلذن بمعىن أنه ال يزوجها حىت تأذن هل بانلطق ألنها marriage. This means that her guardian should not
أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للويل مع اثليب marry her off until she permits him by expressing her
will, because she is worthier than him of approving the
أمر ,وابلكر ابلالغ يستأذنها ويلها يف تزوجيها ,وإذنها
contract. If she does not agree, her guardian will have
سكوتها ,وسكوتها إقرارها وال جيوز إجبارها.
no say. However, a virgin who is of age should be
approached for her permission. Her silence suffices as
her permission. Yet, she must not be forced to get
married.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• اثلَّيِّب  :يطلق ىلع اَلكر واألنَث ،وهو من ليس ببكر.
ًّ
ًّ
بنفسها  :صيغة اتلفضيل املقتضية للمشاركة يف احلق ,واملعىن أن هلا يف نفسها يف انلاكح حقا ,ولويلها حقا ,وحقها أوكد من حقه ,فلو أراد
• أحق ً
تزوجيها كفأ وامتنعت لم جترب ,ولو أرادت الزواج من كفء فامتنع الويل أجرب ,فإن أرص زوجها القايض.
• ابلكر  :بكَّس ابلاء مجعه أبكار ،وهو اَلي لم يزتوج من ذكر وأنَث
• ويلها  :الويل هو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها
• حىت تستأمر  :من االستئمار طلب األمر ,أي حىت يؤخذ أمرها.

فوائد احلديث:

انليه عن نكاح اثليب قبل استئمارها ،وإذنها يف ذلك إذنًا رصحيًا ,وقد ورد َّ
َّ .1
انليه بصيغة انليف ،يلكون أبلغ ،فيكون عقد انلاكح اخلايل من
ً
إذنها باطال.
َّ
ً
َّ .2
انليه عن نكاح ابلكر قبل استئذانها ،ويقتيض طلب إذنها فيه ،أن نكاحها بدونه باطل أيضا.
َّ
ٌ
اعتبار ومعىن ،هذه يه اليت
 .3يفيد طلب إذنها أن املراد بها ابلنت ابلالغة اليت عرفت أمور انلاكح ،والزوج الصالح من غريه؛ يلكون إلذنها
يؤخذ إذنها.
ً
َّ
ً
 .4ابلكر يكيف يف إذنها السكوت؛ حليائها اغبلا عن انلطق ،واألحسن أن جيعل ملوافقتها بالسكوت أجال ،تعلم به أنها بعد انتهاء مدته راضية،
ً
ً
يعترب سكوتها إذنا منها وموافقة.
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ً
ً
 .5ال يكيف يف استئمار اثليب واستئذان ابلكر جمرد اإلخبار بالزواج ،واسم الزوج ،بل البد من تعريفها بالزوج تعريفا اكمال.

 .6حكمة الَشع يف اتلفريق بْي اثليب وابلكر.

 .7مراَعة العلل واملعاِّن يف األحاكم ,ووجهه :أنه إنما فرق بْي ابلكر واثليب؛ ألن ابلكر تستيح اغبلا وال تتمكن من املشاورة واالئتمار فجعل
هلا اإلذن فقط.
 .8احلديث ديلل ىلع اشرتاط الويل يف انلاكح ,ملِجء صيغة اتلفضيل ادلالة ىلع املشاركة واملفاضلة.

املصادر واملراجع:

َّ
َ
لوغ َ
صحيح مسلم .ط دار إحياء الرتاث العريب .حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية

اتلجارية
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سبل السالم للصنعاِّن ،نَش :دار احلديث - .فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ,املكتبة
ُ
الكربى  ,الطبعة :األوىل - 1356 ،فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمْي ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم
إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن
اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م.

الرقم املوحد)58068( :
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The one who takes back the gift he has
given to someone is like one who eats his
vomit.

العائد يف هبته ،اكلعائد يف قيئه

 .1843احلديث:

**

1843. Hadith:

ً
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفوَع:
َْ
"العائد يف ِهبَ ِت ِه ،اكلعائد يف قيئِ ِه" .ويف لفظ" :فإن
اَلى يعود يف صدقته :اكللكب يَ ِقئ ُثم يعود يف قيئه".

درجة احلديث :صحيح.

‘Abdullah ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "The one who takes back
the gift he has given to someone is like one who eats
his vomit." In another wording: "The one who takes
back the charity that he gave is like a dog that vomits
then eats its vomit".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

ْضب انليب صىل اهلل عليه وسلم مثال للتنفري من The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, drew an analogy to show how repulsive and
العود يف اهلدية بأبشع صورة وىه أن العائد فيهاdisgusting it is that a person takes back the gift he has ،
اكللكب اَلي يَقء ثم يعود إىل قيئه فيأكله مما يدل already given to someone. The one who does so is like
a dog that vomits then it comes back to its vomit and
ىلع بشاعة هذه احلال وخستها ،ودناءة مرتكبها.
eats it. This is an indication of the hideousness of such
behavior and the meanness of the person who does it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم
**

معاين املفردات:

• العائد يف هبته"  :هنا مشبه ومشبه به  ،املشبه :العائد اَلي يرجع يف هديته ،واملشبه به :اللكب ،واجلامع بينهما :أشار إيله بقوهل " :يِقء ثم يعود
يف قيئه" أي اكللكب يف رجوعه يف قيئه  ،يعين :أن اللكب يِقء ما يف بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا الِقء ،وذلك ألن اللكب إذا جاع أكل ما
يليه  ،فأي يشء يصادفه يأكله.
• "يِقء"  :مصدر قاء :أي أخرج ما بداخل بطنه من فمه.
• ثم يعود يف قيئه"  :أي ما تقيأه  ،أي يعود يأكل يف قيئه.

فوائد احلديث:
- .1احلديث ديلل ىلع حتريم العود يف اهلبة  ،ألن هذا من لؤم الطبع وادلناءة ،يقول ابن دقيق العيد :وقد ورد التشديد يف التشبيه من وجهْي:
أحدهما :تشبيه الراجع باللكب .اثلاِّن :تشبيه الرجوع فيه بالِقء.

 .2اتلنفري من ذلك بهذا املثل اَلي هو الغاية يف البشاعة وادلناءة.

 .3استثىن مجهور العلماء من حتريم العودة يف اهلبة ما يهبه الوادل لودله ،فإن هل الرجوع يف ذلك ،عمال بما يف السنة من استثناء الوادل مع ودله
 .4أنه ال فرق بْي كون الراجع غنيا أو فقريا  ،فلو افتقر الواهب ثم أراد أن يرجع ىلع املوهوب هل  ،قلنا :ال جيوز
 .5ال فرق بْي أن يرجع ىلع املوهوب هل بصيغة رصحية أو حبيلة  ،مثال الصيغة الرصحية :أن يذهب إيله ويقول  :أعطين ما وهبتك .واحليلة :أن
يشرتيه منه بأقل من ثمنه.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .منحة العالم
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يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428فتح ذي اجلالل واإلكرام بَشح بلوغ املرام للشيخ ابن
عثيمْي -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل -1427

الرقم املوحد)6074( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Taking a bath on Friday is obligatory for
every pubescent male Muslim, and (also)
cleaning the teeth with Siwak, and applying
perfume if available.

 وأن،الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع ُك حمتلم
 وأن يمس طيبا إن وجد،يسنت

**

1844. Hadith:

: احلديث.1844

`Amr ibn Sulaym al-Ansaari reported: "I testify that Abu  أشهد ىلع أِب:عن عمرو بن سليم األنصاري قال
Sa`eed said: 'I testify that the Messenger of Allah, may
صىل اهلل عليه-  أشهد ىلع رسول اهلل:سعيد قال
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Taking
ْ ُ
a bath on Friday is obligatory for every pubescent male واجب ىلع لك
ِ  «الغسل يوم اجلمعة: قال-وسلم
َ  وأن َي َم َّس طيبًا إن،نت
َّ َ  وأن ي َ ْس،ُحمْتَلم
Muslim, and (also) cleaning the teeth with Siwak, and
.»وجد
ِ
ٍِ
applying perfume if available"'".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him,  " أشهد ىلع:-ريض اهلل عنه- يقول أبو سعيد اخلدري
said: "I testify that the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said", meaning: I am " أي ًأخربكم ً عن-ً صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
reporting to you from the Prophet, may Allah's peace  خربا أكيدا صادرا عن-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
and blessings be upon him, something that is sure and
: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  أنه،يقْي وعلم قاطع
certain, and whose veracity is unquestionable. It is that
he, may Allah's peace and blessings be upon him, said:  الغسل:"الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم" أي
"Taking a bath on Friday is obligatory for every يوم اجلمعة متأكد ىلع لك ذكر بالغ من املسلمْي
pubescent male Muslim", meaning: bathing on Friday is
ً
a confirmed duty for every male Muslim who has ، أجنب أو لم جينب، جامع أو لم جيامع،مطلقا
reached the age of puberty, whether he had sexual ريض- وَيرجه من الوجوب حديث سمرة بن جندب
intercourse or not, and whether he was in the state of
، "من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت: مرفوَع-اهلل عنه
Janaabah (sexual impurity) or not. There is another
Hadith, however, that makes bathing on Friday not  من اكتىف يوم اجلمعة: أي،"ومن اغتسل فهو أفضل
obligatory. It is the Hadith where Samurah ibn Jundub,  ونعمت، وأجزأه الوضوء،بالوضوء فقد أخذ بالرخصة
may Allah be pleased with him, reported that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  فالغسل أفضل؛ ألنه سنة، ومن اغتسل،الرخصة
said: "Whoever performs ablution on Friday, then it is  من، وأن يستاك: "وأن يسنت" أي: قوهل.مستحبة
ً
good and enough, and whoever takes a bath, that is
إن
 "وأن يمس طيبا: وأما قوهل.االستنان وهو االستياك
better (for him)", meaning: whoever performs ablution
َّ  وأن:وجد" فيعين
only on Friday has chosen the concession, and it is ،يتطيب بأي راِئة عطرية
acceptable and what an excellent concession it is! And
.واجلملتان معطوفتان ىلع اجلملة األوىل
whoever bathes, then bathing is better because it is a
recommended act of Sunnah. "And applying perfume if
available", meaning: let him use any type of perfume.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلدري:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ً
َ
ُ ُ ولكن أصل معىن واجب ما ي، وليس املراد هنا اللزوم، متأكد: • واجب
ُّ
.العقاب تاركه
ويستحق
،ثاب فاعله امتثاال
ِ
َْ
ً  سواء اكن، با ِلغ: • ُحمْتَ ِلم
.ذكرا أو أنَث
َّ َ • ي َ ْس
. ي َ ْستَاك: نت
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1غسل اجلمعة ال جيزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوهل" :يوم اجلمعة".
ِّ
ُ
 .2تأكد استحباب غسل يوم اجلمعة ىلع لك رجل بالغ ،رشيطة أن يكون قاصدا اجلمعة.
واتلهيؤ حلضور هذا اجل َ ْمع العظيم ،اكن من ُ
واتلجمل َّ
اتلنَظف َّ
 .3ملا اكن املقصود األول من االغتسال َّ
المنَاسب االغتسال قبلها ال بعدها ،وهو

وقتها الَشيع.
َ
َ
 .4أن َّ
انلظافة وإزالة الروائح الكريهة مطلوبة رشَع للمسلم خاصة عندما حيرض االجتماَعت ادلينية ،كيوم اجلمعة ويوم العيد وصالة اجلماعة،
انلظافة واجلَمال واآلداب َّ
فاإلسالم ِدين َّ
الطيبة احلَسنة.
َ
ُ
ُ
ُُ
َ
ُّ
َ
واتلفر ِغ
واللباس احلَسن،
سل والطيب
ِ
 .5تعظ ِ
يم هذا ايلوم اجلليل ،ويكون تعظيمه بشعور القلب بذلك ،وباالستعدا ِد للصال ِة ،واجتما ِع ِه بالغ ِ
لل ِعبَادة فيه.
 .6استحباب ْ
االس ِتيَاك للجمعة ،وأنه من األمور املؤكدة.
اتل َطيب؛ دلاللة ُّ
َُ .7يص من احلديث املرأة إذا راحت للجمعة فإنه ال جيوز هلا َّ
السنة ىلع ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .خمتار الصحاح ،زين ادلين حممد بن أِب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،انلارش :املكتبة العرصية ،ادلار انلموذجية،
بريوت ،صيدا ،الطبعة :اخلامسة 1420ه1999 ،م .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أِب تميم يارس بن إبراهيم ،نَش :مكتبة الرشد ،الرياض،
السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة :اثلانية 1392ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
 2003م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان،
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمْي ،حتقيق :صبيح بن حممد
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد
القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونَشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)10036( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
A child is held in pledge for his `Aqeeqah
which should be slaughtered on his behalf
on the seventh day after his birth, and he
should be given a name, and his head
should be shaved.

الغالم مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع،
ويسىم ،وحيلق رأسه

 .1845احلديث:

**

1845. Hadith:

عن سمرة قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمSamurah, may Allah be pleased with him, reported that -
ْ
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
َ
َ
« :الغالم ُم ْرت َه ٌن بِ َع ِقيق ِت ِه يُذبَ ُح عنه يوم السابع،
blessings be upon him, said: "A child is held in pledge
َُْ
وي ُ َس َّىم ،وحيلق رأسه».
for his `Aqeeqah which should be slaughtered on his
behalf on the seventh day after his birth, and he should
be given a name, and his head should be shaved".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث َيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ً
املولود يكون حمبوسا بعقيقته تذبح عنه يف ايلوم
السابع من والدته ،ويُستحب يف نفس ايلوم تسمية
املولود ،وحلق شعر رأسه ،واحللق خاص باملولود

اَلكر.

Brief Explanation:
**

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, says that a newborn is in pledge
for his `Aqeeqah that is to be slaughtered on his behalf
on the seventh day after his birth. It is recommended to
name him on the same day and to shave his head.
Shaving is for males only.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
اتلخريج :سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
• الغالم  :بضم الغْي ،وفتح الالم وختفيفها ،هو من الوالدة َّ
حىت ابللوغ ،وبعد ابللوغ إن سيم به ،فهو جماز باعتبار ما اكن.
• مرتهن بعقيقته  :أي َّ
شبه املولود يف لزوم العقيقة عنه ،وعدم انفاككه منها ،بالرهن يف يد املرتهن.
• بعقيقته  :األصل يف العقيقة :الشعر َّاَلي ىلع رأس املولود ،فسميت اَلبيحة عند حلق ذلك الشعر عقيقة ،فاشتهر َّ
حىت صار ال يفهم من
َّ
العقيقة عند اإلطالق إال اَلبيحة.
• يوم السابع  :أي من يوم الوالدة.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
سنة أمر بها َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
 .1أن قوهل "مرتهن بعقيقته" يدل ىلع تأكيد هذه الشعرية ،وأنه ال ينبيغ إهماهلا ،فمن أحياها ،فقد أحيا
وعمل بها.
 .2معىن ارتهان الغالم بعقيقته أنها الزمة لزوم الرهن يف يد املرتهن.
 .3أن وقت ذبح العقيقة هو ايلوم السابع استحبابًا ال وجوبًا.

 .4أن تسمية املولود تكون يف ايلوم السابع.

 .5مَشوعية حلق رأس املولود يف ايلوم السابع.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعةاألوىل  2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام بَشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توضيحُ
ِ
َّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش:
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيَس ابلاِب احلليب  -سنن أِب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت - .سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون .انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب – مرص  .-الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -سنن النسايئ .مكتب
املطبوَعت اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية  - 1406 ،صحيح اجلامع الصغري وزيادته لْلبلاِّن ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه - .سنن
ادلاريم ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل  1407 ،حتفة األحوذي بَشح جامع الرتمذي -حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى دار
الكتب العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)64668( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Allah, guide us among those whom You
have guided, make me well among those
You have made well, turn to us in
friendship among those on whom You have
turned in friendship, bless us in what You
have bestowed, and save us from the evil of
what You have decreed. For verily You
decree and none can influence You, and the
one whom You have befriended is not
humiliated. Blessed are You, O Lord, and
Exalted.

، واعفنا فيمن اعفيت،امهلل اهدنا فيمن هديت
، وبارك نلا فيما أعطيت،وتونلا فيمن تويلت
 إنك تقيض وًل يقىض،وقنا َش ما قضيت

 تباركت ربنا، إنه ًل يذل من وايلت،عليك
وتعايلت

**

1846. Hadith:

: احلديث.1846

 اكن: قال-ريض اهل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
ِّ ُ
 ي َعل ُمنا دَعء ندعو-رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

‘Abdullaah ibn ‘Abaas reported that Allah's Messenger,
may Allah's peace and blessings be upon him, used to
teach us a supplication to say during the Fajr prayer: "O
Allah, guide us among those whom You have guided,
make me well among those You have made well, turn
to us in friendship among those on whom You have
turned in friendship, bless us in what You have
bestowed, and save us from the evil of what You have
decreed. For verily You decree and none can influence
You, and the one whom You have befriended is not
humiliated. Blessed are You, O Lord, and Exalted".

 "امهلل اهدِّن فيمن:به يف القنوت من صالة الصبح
َ ْيم ْن تَ َو َّيل
َ  َوتَ َولَّين ف،ت
َ ْيم ْن ََع َفي
َ  َو ََعفين ف،هديت
،ت
ِ ِ
ِ ِِ
َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ
ْ
ْ
َ يما أَع َطي
َ وبارك يل ف
 ِإنك، َوقِ ِين رش ما قضيت،ت
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ َ
َْ
َ َْ َ َ ُْ ََ
 وال، وإنه ال ي ِذل من وايلت،تق ِيض وال يقىض عليك
َ ْت َر َّب َنا َو َت َع َايل
َ ار ْك
َ ْيَع ُّز َم ْن ََع َدي
َ َ َتب،ت
.»ت
ِ
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

From the Prophet’s, may Allah's peace and blessings
be upon him, guidance is that he used to teach his
Companions comprehensive supplications. One of
these supplications is the "Qunoot" that Ibn ‘Abaas
reported, may Allah be pleased with them. However, it
is a weak Hadith, and it is not permissible to say this
Hadith during the Fajr prayer. Nevertheless, this does
not mean that we should not learn the words and
phrases contained therein. "Qunoot": It has many
meanings, but the one intended here is supplication in
a specific place while standing. "O Allah guide me":
keep me firm upon guidance, and facilitate for me the
causes of guidance. "Among those whom You have
guided": referring to whom Allah guided, or to the
Prophets and Messengers. "And make me well": ward
off any harm coming to me. "Turn to me in friendship":
take care of my affairs and rectify them. "Among those
on whom You have turned in friendship": those of whom
You have taken care of their affairs, and do not not
make me dependent upon myself. "Bless me": give me
abundant goodness for my benefit. "What you have
bestowed upon me": what you have given me from life,
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**

 تعليم أصحابه جوامع-عليه السالم- اكن من هديه
ادلَعء ومن بينها دَعء القنوت اَلي رواه ابن عباس

 ولكنه حديث ضعيف فال يَشع،-ريض اهلل عنهما وال يمنع ذلك من،الزتام هذا ادلَعء يف صالة الصبح
 القنوت،) (يف القنوت:اتلعرف ىلع معاِّن ألفاظه

 واملراد به ههنا ادلَعء يف حمل،يطلق ىلع معان

 (امهلل اهدِّن) أي ثبتين ىلع.خمصوص من القيام
) (فيمن هديت. أو زدِّن من أسباب اهلداية،اهلداية
 أو هديته من األنبياء،أي يف مجلة من هديتهم
 (وَعفين) من املعافاة اليت يه دفع: قوهل،واألويلاء

) (وتولين:-صىل اهلل عليه وسلم-  وأما قوهل،السوء
 (فيمن تويلت) أمورهم وال.أي تول أمري وأصلحه
 (يل) أي. (وبارك) أي أكَث اخلري.تكلين إىل نفيس

 (فيما أعطيت) أي فيما أعطيتين من العمر.ملنفعيت
 واملعىن أوقع الربكة فيما.واملال والعلوم واألعمال

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أعطيتين من خري ادلارين( .وقين) أي احفظين من wealth, knowledge, and deeds. In other words, give me
blessings in everything that you have given me in this
(رش ما قضيت) أي رش ما قضيته أي قدرته يلworld and the next. "Save me from the evil that you ،
(تقيض) أي تقدر أو حتكم بكل ما أردت (وال have decreed": protect me from the evil that you have
ُْ َ
ordained for me. "You decree": that you have
يقىض عليك) أي :ال يقع حكم أحد عليك ،فال
preordained and judged in everything that you will. "And
معقب حلكمك وال جيب عليك يشء إال ما أوجبته none can influence You": no one’s judgement can
ىلع نفسك بمقتىض وعدك( .إنه) أي الشأن ،ويف influence You. No one can second Your rulings or
judgments, and there is nothing obligatory upon You,
ُّ
ال
أي
)
ل
يذ
بعض الروايات :وإنه بزيادة الواو( ،ال ِ
except that which You make obligatory upon yourself.
ً
يصري ذيلال (من وايلت) املواالة ضد املعاداة ،وهذا "He is not humiliated whom You have befriended.
Blessed are You, O Lord, and Exalted": befriending is
يف مقابلة :ال يعز من َعديت ،كما جاء يف بعض
the opposite of enmity. This is in opposition of ‘no one
الروايات ،زاد ابليهِق ،وكذا الطرباِّن من عدة طرقwhom You have taken as an enemy shall be glorified’ :
"وال يعز من َعديت" ،قال ابن حجر :أي ال يذل من as it was mentioned in some narrations narrated by Al-
Bayhaqee and Tabarani. Ibn Hajr said: "Whomever
ً
وايلت من عبادك يف اآلخرة أو مطلقا وإن ابتيل بما Allah protects will never be humiliated from amongst
ابتيل به ،وسلط عليه من أهانه وأذهل باعتبار الظاهر؛ His servants in the hereafter, nor ever, even if he is
tested with any trial or was afflicted by those who
ألن ذلك اغية الرفعة والعزة عند اهلل وعند أويلائهhumiliate him in this world, because this is considered ،
وال عربة إال بهم ،ومن ثم وقع لْلنبياء -عليهم the highest status of elevation and might in Allah’s sight
and amongst the righteous. Likewise, the Prophets
الصالة والسالم -من االمتحانات العجيبة ما هو
were tested with astonishing trials, which is something
ً
مشهور ،وال يعز من َعديت يف اآلخرة أو مطلقا وإن known. And none of those whom Allah is against will be
أعطي من نعيم ادلنيا وملكها ما أعطي ،لكونه لم glorified in the hereafter or elsewhere, even if he is
given all the means of bliss, elegance, and luxury in this
ُ
يمتثل أوامرك ،ولم جيتنب نواهيك .وخ ِتم احلديث world, because he has not been compliant with Allah’s
بقوهل( :تباركت) أي تكاثر خريك يف ادلارينَّ .
(ربنا) commandments nor avoided Allah’s prohibitions. The
Hadith was concluded with his statement: "You are
أي يا ربنا( .وتعايلت) أي ارتفع عظمتك وظهر
blessed", meaning: Your blessings are numerous in this
قهرك وقدرتك ىلع من يف الكونْي.
world and the next. "Our Lord": O our Lord. "The most
High and Exalted": Your greatness is elevated, and
your power and might are reflected on those living in
the universe.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهِق.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :السنن الكربى للبيهِق.

معاين املفردات:

• فيمن هديت  :من انلبيْي ،والصديقْي ،والشهداء ،والصاحلْي ،و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع".
ً
مندرجا فيمن َعفيت.
• َعفين  :احفظين من لك نقص ظاهر ،أو باطن يف ادلنيا واآلخرة ،واجعلين
ً
مندرجا فيمن تويلت ،واملواالة ضد املعاداة.
• تولين  :حبفظك عن لك خمالفة ،ونظر إىل غريك ،واجعلين
َ
• بارك يل  :أنْزل َ َّ
يلع بركتك العظىم ،من التَشيف والكرامة ،وزدِّن من فضلك.
ِ
ً
• قين  :اجعل يل وقاية من عندك ،تقيين رش ما خلقته ودبرته.
َّ
َّ
• إنك تقيض  :تعليل ملا قبله؛ إذ ال يعطي تلك األمور املهمة العظام إال من كملت قدرته وقضاؤه ،ولم يوجد منها يشء يف غري اهلل تعاىل.
يذل  :أي :ال يضعف وال يهون من وايلت ،واَلل ضد العز.
• ال ِ
• ال يَ ِعز  :بفتح ايلاء وكَّس العْي؛ أي :ال ينترص من َعديت ،فهو ضد اَلل.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• تباركت  :تعاظمت وتزايد برك وإحسانك ،وكَث خريك.
ً
• تعايلت  :تْنها عما ال يليق بك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب هذا ادلَعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة.
 .2القنوت يف صالة الصبح بهذا ادلَعء لم يثبت ،واهلل أعلم.
املصادر واملراجع:
سنن ابليهِق الكربى ،ألمحد بن احلسْي بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهِق ،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة  ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط .اثلانية  .1985 – 1405-توضيح األحاكم
من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)10937( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
O Allah, bless for Ahmas its horsemen and
infantrymen.

 يف خيلها ورجاهلا،امهلل بارك ألمحس
**

1847. Hadith:

Sakhr reported: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, raided Thaqeef.
When Sakhr heard of this, he headed with some
horsemen to support the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him. Yet, he found that the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
had returned without conquering (Thaqeef). On that
day Sakhr swore by Allah, making it an obligation upon
himself, that he would not depart from that fortress until
they (Thaqeef) surrendered to the commandment of the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him. So, he did not leave them until they
surrendered to the commandments of the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him.
Sakhr then wrote to the Prophet: 'O Messenger of Allah,
Thaqeef surrendered to your commandment and I am
on my way to them. They have horses with them.' The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, then ordered prayers to be offered in
congregation. He then supplicated for Ahmas ten times
saying: 'O Allah, bless for Ahmas its horsemen and
infantrymen.' Then people (of Thaqeef) came and AlMugheerah ibn Shu`bah said to the Prophet: 'O Prophet
of Allah, Sakhr took my paternal aunt, but she
embraced Islam like other Muslims.' The Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him called Sakhr
and said: 'O Sakhr, when people embrace Islam, they
secure their blood and property. Give back to AlMugheerah his paternal aunt.' So he returned his aunt
to him.The Prophet of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, then asked: 'What about Banu
Sulaym who have run away for fear of Islam and left
that water?' Sakhr said: 'O Prophet of Allah, allow me
and my people to settle there.' He said: 'Yes.' So he
allowed them to settle there. Banu Sulaym then
embraced Islam, and they came to Sakhr asking him to
return their water to them, but he refused. So they went
to the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, and said: 'O Prophet of Allah, we embraced
Islam and came to Sakhr to return our water to us, but
he refused.' He (the Prophet) then came to him and
said: 'O Sakhr, when people embrace Islam, they
secure their properties and blood. Return to the people
their water.' He said: 'Yes, O Prophet of Allah.' (Sakhr
said) I saw the face of the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, reddening
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: احلديث.1847

َ
 غ َزا-صىل اهلل عليه وسلم- عن صخر أن رسول اهلل
ً َ
ْ َّ
َ
ُّ
ٌ
صخر َر ِكب يف خيل يُ ِمد
فلما أن َس ِمع ذلك
،ث ِقيفا
َّ  فوجد،-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
صىل- نيب اهلل
َْ
 ولم يف َت ْح فجعل صخر، قد انرصف-اهلل عليه وسلم
َّ
َ
يومئذ عهد اهلل و ِذمتَه أن ال يُفارق هذا القرص حىت
،-صىل اهلل عليه وسلم- يْنلوا ىلع حكم رسول اهلل

صىل- فلم يفارقهم حىت نزلوا ىلع حكم رسول اهلل
َّ
 فإن، أما بعد: فكتب إيله صخر،-اهلل عليه وسلم
ْ
ٌ
ً َ
َ
 وأنا ُمقبل،ثقيفا قد ن َزلت ىلع ُحك ِمك يا رسول اهلل
َ
صىل اهلل عليه-  فأمر رسول اهلل،يل
ٍ إيلهم وهم يف خ
َ ْ  فدَع، بالصالة جامعة-وسلم
َ
:عَش دعوات
ألمح َس
َ
ُ
َ َ
القوم
ور َجاهلا» وأتاه
ِ  يف خيلها،«امهلل بارك ألمحس
ً
صخرا
 إن، يا نيب اهلل: فقال،فتلكم املغرية بن شعبة
َ
، فدَعه، ودخلت فيما دخل فيه املسلمون،أخذ ع َّم ِيت
ْ
 أح َر ُزوا، إن القوم إذا أسلموا، «يا صخر:فقال
َ
َ
 فادفع إىل املغرية ع َّمتَه» فدفعها، وأمواهلم،دماءهم
 ما بلين:-صىل اهلل عليه وسلم-  وسأل نيب اهلل،إيله

: وتركوا ذلك املاء؟ فقال،سليم قد هربوا عن اإلسالم
ْ ْ
َ َ ََ
فأنزهل وأسلم
» «نعم: قال، أن ِز ِنليه أنا وقويم،يا نيب اهلل
َ
َ
ً
صخرا فسألوه أن يدفع إيلهم
 فأتوا-يعين ال ُّسل ِميِّْي: فقالوا،-صىل اهلل عليه وسلم-  فأتوا انليب، فأىب،املاء
ً
صخرا يلدفع إيلنا ماءنا فأىب
يا نيب اهلل؟ أسلمنا وأتينا
 إن القوم إذا أسلموا، «يا صخر: فقال، فأتاه،علينا

،» فادفع إىل القوم ماءهم،أحرزوا أمواهلم ودماءهم
َ ْ ُ
صىل اهلل- فرأيت وجه رسول اهلل
، نعم يا نيب اهلل:قال
ْ َ
ُ
ً
ْ
َ
ً  َيتَ َغ َّري عند ذلك مح َرة ح-عليه وسلم
ياء ِمن أخ ِذ ِه
ْ َ َ
. وأخ ِذ ِه املاء،اجلارية

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
with embarrassment at that moment for taking back the
slave-girl and the water"’.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith shows that when disbelievers embrace
Islam, their blood and properties become inviolable. In
this respect, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, says in an authentic Hadith: ''I
was commanded to fight people until they testify that
there is no deity worthy of worship but Allah. If they say
it, they shall protect their blood and properties from me,
except for a legal reason, and their reckoning is with
Allah.'' Fighting the disbelievers is meant to make them
enter Islam. If they reject, they are to be fought. First,
they should be called to Islam. If they respond, the
purpose will be fulfilled, and praise be to Allah. If they
do not, they shall be fought. The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, tried to
conquer and besiege the tribe of Thaqeef. However, he
went back without being able to conquer them. As
indicated in this Hadith, Sakhr, who belonged to the
tribe of Ahmas, vowed to Allah, the Exalted, that he
would besiege Thaqeef until they surrender to the
judgment of Allah's Messenger. When he attained his
goal, he wrote to the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, to tell him of this
news. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, rejoiced and supplicated for the people of
Ahmas, both their infantry and cavalry. Al-Mugheerah
ibn Shu`bah, may Allah be pleased with him, who
belonged to Thaqeef, went and told the Prophet that
Sakhr took his paternal aunt. So the Prophet asked
Sakhr to give Al-Mugheerah his aunt back, saying that
when people enter Islam, they secure their blood and
properties. Sakhr complied. Also, a group of the
disbelievers from Banu Sulaym ran away leaving
behind a well of water that belonged to them. Therefore,
Sakhr asked the Prophet to allow him and his people to
settle there. The Prophet allowed them. However, when
Banu Sulaym entered Islam, they came to Sakhr and
asked for their water, but he refused. So they
complained to the Prophet, who said that when people
enter Islam, they secure their blood and property. Then
he asked Sakhr to give those people their water back.
Sakhr complied and noted that he saw the Prophet's
face turning red, for feeling embarrassed because of
asking Sakhr to return the water well and AlMugheerah's aunt. Most likely, the Messenger of Allah,
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هذا احلديث فيه أن َمن أسلم من الكفار فإنه يكون
َ
َ
صىل-  وهذا كما يف قوهل,املال
ومعصوم
, ِمعصوم ادلم
ِ
ُ
 "أمرت أن: يف احلديث الصحيح-اهلل عليه وسلم

 فإذا قالوها, ال هلإ إال اهلل:أقاتل انلاس حىت يقولوا
َ
 وحسابهم,عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها
َ
ىلع اهلل"؛ ألن املقصود من قتال الكفار هو أن يدخلوا
ً
َ وي
ُ ,يف اإلسالم فإن أبَوا فإنهم يقاتلون
دعون أوال إىل
 وإال, فإن استجابوا فهذ املقصود واحلمد هلل,اإلسالم
َ
 غزا-صىل اهلل عليه وسلم-  والرسول,فإنهم يقاتلون
ً
 ويف، ثم رجع دون أن تفتح عليه،ثقيفا وحارصهم
ً
 َعهد-وهو من األمحسيْي- احلديث أن صخرا هذا
 أن حيارصهم حىت يْنلوا ىلع حكم-عز وجل- اهلل
 وأنهم نزلوا ىلع،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 فكتب،-صىل اهلل عليه وسلم- حكم رسول اهلل
 َيربه-صىل اهلل عليه وسلم- صخر إىل رسول اهلل

 ودَع لقومه-صىل اهلل عليه وسلم-  ففرح انليب،بهذا

 الفرسان: أي، خليلهم ورجاهلم- لْلمحسيْي:أي-ريض اهلل عنه-  وجاء املغرية بن شعبة،والراجلْي

 فانليب،وهو من ثقيف وأخرب أن عمته أخذها صخر

، طلب منه أن يعيد عمته إيله-صىل اهلل عليه وسلم (إن القوم إذا: هل-عليه الصالة والسالم- وقال

 وفيه أن،أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهلم) ففعل
ً
 فطلب،كفارا من بين سليم هربوا عن ماء هلم
مجاعة
 أن يْنل-صىل اهلل عليه وسلم- صخر من انليب

 من-صىل اهلل عليه وسلم-  فمكنه رسول اهلل،عليه
 وملا أسلمت بنو سليم جاءوا إىل صخر وطلبوا،ذلك

-  فجاءوا إىل رسول اهلل،منه أن يرجع هلم ماءهم فأىب

-عليه الصالة والسالم-  فقال،-صىل اهلل عليه وسلم

،) (إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهلم:هل
 إنه: وقال، ففعل،وطلب منه أن يعطيهم ذلك املاء

 يتغري-صىل اهلل عليه وسلم- رأى وجه رسول اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً
حياء من كونه رد هذا املاء إىل أهله ،وأخذه من
محرة

صخر ،وكذلك رد اجلارية اليت يه عمة املغرية بن
شعبة ،وأعطاها للمغرية بن شعبة ،ولعل الرسول -

صىل اهلل عليه وسلم -فعل هذا مع هؤالء القوم من

بين سليم من أجل ترغيبهم يف اإلسالم ،ولعل انليب

may Allah's peace and blessings be upon him, did so
to make Banu Sulaym love Islam. The Prophet might
have also asked for Sakhr's willing permission and he
was satisfied with such procedure, like what happened
when the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, was distributing the war booties
of Hawaazin, as reported in another Hadith.

صىل اهلل عليه وسلم-استطاب نفس صخر هذا،وأن نفسه طابت بذلك ،كما حصل من رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -يف سيب هوازن ملا قسمهم ،يف

حديث آخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
خمترصا.
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد
اتلخريج :صخر بن العيلة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أِب داود.

معاين املفردات:

ً
• غزا ثقيفا  :أي :يف غزوة الطائف يف شوال سنة ثمان.
• يمد  :من اإلمداد ,أي :يُعْي.
• هذا القرص  :أي :قرص ثقيف.
ٌ ً
• فلم يفارقهم  :أي :لم يفارق صخر ثقيفا.

• يف خيلها  :يف فرسان أمحس ،وهم راكب اخليل.
َ ْ
َ
• ورجاهلا  :بكَّس الراء وبفتح اجليم ,مجع الراجل ,وهو من ليس هل ظهر يركبه خبالف الفارس.
انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -
ُ
َّ
قوم ثقيف.
القوم  :وأَت
• وأتاه
• ودخلت فيما دخل فيه املسلمون  :دخلت يف اإلسالم.
ْ
َ
دماءهم  :منعوا دماءهم بتحريم قتلهم واسرتقاقهم ملا أسلموا.
• أح َر ُزوا
• فأىب علينا  :امتنع من دفع املاء إيلهم.

• فادفع إىل القوم ماءهم  :هذا ىلع وجه استطابة انلفس ،ال ىلع وجه اإللزام والوجوب ،بديلل أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يظهر يف وجهه
أثر احلياء.
ِّ
ِّ
َ َْ َْ
َّ
َّ
والضمان ،واحل ُ َ
َ
َ
رمة ،واحلقِّ.
ان،
• ذمته  :اَلمة واَلمام بِمعىن العهد ،واألم ِ
• الصالة جامعة  :عليكم الصالة يف حال كونها جامعة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماهل؛ ألنه أصبح يف عداد املسلمْي.
َ َ ُ َ ْ ٌ
ً
َّ
َّ
ََ ُ ُ
{وقاتِلوه ْم َح َّىت ال تكون فِتنَة} [ابلقرة.]193 :
 .2أن من أىب اإلسالم ،فإنه جيب قتاهل حىت يسلم؛ تنفيذا ألمر اهلل -تعاىل:-
َّ
 .3أن قتال الكفار ليس هو جمرد دفاع ،وإنما هو قتال ألجل سري ادلعوة وإبالغها ،وإزاحة من يقوم يف وجه تبليغها.
 .4أن اغية القتال يف اإلسالم يدل بوضوح ىلع وجوب كف القتال عن قوم يقبلون ادلخول يف اإلسالم.

املصادر واملراجع:

-سنن أِب داود  ,حتقيق :حممد حميي ادلين ,املكتبة العرصية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل 1421 ،

 ـه 2001 -م  -ضعيف أِب داود  -األم لْلبلاِّن ,مؤسسة غراس للنَش و اتلوزيع  -الكويت  ,الطبعة  :األوىل   1423 -ـه -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث
َ
لوغ َ
من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة
يح
ِ
َّ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -عون املعبود رشح سنن أِب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية،
األسدي ،مكة
  1415ـه -سبل السالم للصنعاِّن ،نَش :دار احلديث - .معالم السنن ،وهو رشح سنن أِب داود للخطاِب  ,املطبعة العلمية  -حلب ,الطبعة :األوىل 1351
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 ـه - -انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،ملجد ادلين ابن األثري املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م -حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد
الطنايح  -املصباح املنري يف غريب الَشح الكبري ،للفيويم .انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)64615( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

املاء طهور ًل ينجسه َشء

 .1848احلديث:

Water is pure and nothing makes it impure.
**

1848. Hadith:

عن أِب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قيل لرسول
ُ َ ََ
اعة ويه
اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أنتوضأ من بِرئ بض
َ ُ
برئ يُ ُ
وانل َ ُ
يض وحلم الالكب َّ
نت؟ فقال
طرح فيها احل

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 asked: 'Can we
perform ablution from the well of Budaa`ah, which is a
well into which menstrual pads, dead dogs and stinky
things are thrown?' He replied: 'Water is pure and
nothing makes it impure"’.

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :املاء طهور ال

ينجسه يشء».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبْي الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن املاء الطهور ال The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, clarified that pure water does
ينجس بمجرد مالقاة انلجاسة هل مالم يتغري لونه أو not become impure once impure things are thrown in it,
as long as its color, taste or smell do not change.
طعمه أو رحيه .
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،والنسايئ ،وأمحد .
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رواه أبو داود

معاين املفردات:

• برئ بُضاعة  : .برئ يف املدينة .
• احليض  : .اخلرق اليت يُمسح بها دم احليض.
• طهور  :الطاهر بذاته املطهر لغريه.

فوائد احلديث:
 .1األصل يف املياه الطهارة.
 .2أن املاء ال يتنجس بوقوع انلجاسة فيه إال إن تغري وصف من أوصافه اثلالثة :اللون أو الطعم أو الريح.
املصادر واملراجع:

سنن أِب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاِّن حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت  -مسند اإلمام أمحد بن

حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م -
السنن الكربى للنسايئ (املتوىف303 :ه) حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -مرَعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري (املتوىف1414 :ه) إدارة ابلحوث العلمية
وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه - 1984 ،توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م

الرقم املوحد)8356( :

432

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
A slave who has entered into an agreement
to purchase his freedom remains a slave as
long as a dirham of the agreed price
remains to be paid.

املاكتب عبد ما بيق عليه من ماكتبته درهم

 .1849احلديث:

**

1849. Hadith:

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن انليب ‘Amr ibn Shu‘ayb reported from his father from his
َ َ grandfather that the Prophet, may Allah's peace and
ُ َ َ ُ ٌَْ
ب عبد ما ب ِِق
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الماكتblessings be upon him, said: "A slave who has entered
َ َ
َ
عليه من ُماكتبَ ِت ِه ِد ْره ٌم».
into an agreement to purchase his freedom remains a
slave as long as a dirham of the agreed price remains
to be paid".

درجة احلديث :حسن.

**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
أن املاكتب ال يعتق ويكون هل This Hadith shows that the slave who has purchased
يف هذا احلديث بيان
**

his freedom is not manumitted and treated as a free
حكم األحرار حىت يؤدي ما عليه من مال الكتابة person until he pays the agreed amount in its entirety.
ً
اكمال ،فإن بِق عليه يشء فهو عبد جتري عليه If he still owes a fraction of it, he remains a slave to
whom the rules of slavery apply.

أحاكم الرقيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

وأقساط معلومة يدفعها لسيده.
بآجال معلوم ٍة،
• املاكتب  :يُقال :اكتب َعبده ماكتبة ،أي :باعه نلفسه
ٍ
ٍ
ْ َ ُ ِّ ِّ
َْ
الرق ،وهذا يشمل اَلكر واألنَث.
• عبد  :أي جتري عليه أحاكم
َ َّ
• ماكتبته  :أي بدل كتابته ،وسميت ماكتبة؛ ألنه يكتب -يف الغالب -للعبد ىلع مواله كتابًا بالعتق عند أداء انلجوم.

فوائد احلديث:

َّ
أن املاكتب ال يعتق من رقه َّ
حىت يويف مجيع دين الكتابة ،فتجري عليه أحاكم الرقيق ما َ
بِق عليه درهم؛ هذا هو منطوق احلديث ،وهذا هو
.1
مذهب مجهور العلماء ،ومنهم األئمة األربعة.
ً
ُ
والعبد أيضا هل أن يرتاجع.
 .2للسيد أن يرتاجع ما لم يسدد اململوك،

املصادر واملراجع:

-عون املعبود رشح سنن أِب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -مرقاة املفاتيح

رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النَش 2001 - 1422 :ط  - 1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ
األبلاِّن .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي.
ط1428 1ه  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام بَشح بلوغ املرام ،للشيخ
َّ
َ
لوغ َ
ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة .الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن أِب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

الرقم املوحد)64709( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ً
املؤذنون أطول انلاس أعناقا

The muezzins will have the longest necks of
all the people.
**

1850. Hadith:

: احلديث.1850

Mu‘aawiyah, may Allah be pleased with him, reported  سمعت رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن معاوية
ُ
that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
َ ِّ َ ُ
َّ أطول
اس
انل
المؤذنون
« : يقول-صىل اهلل عليه وسلمِ
blessings be upon him, said: "The muezzins will have
َ وم الق َي
َ َأعنَاقا ً ي
.»ام ِة
the longest necks of all the people on the Day of
ِ
Judgment".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Mu’awiyah, may Allah be pleased with him, reported صىل اهلل عليه-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن معاوية
ً
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: "The muezzins will have the longest ، "املؤذنون أطول انلاس أعناقا" مجع عنق: قال-وسلم
necks of all the people…" The early and the later  هو طول: فقيل،واختلف السلف واخللف يف معناه
scholars held different opinions regarding the meaning
 إذا أجلم انلاس العرق يوم القيامة،حقيِق للعنق
of 'longest necks'. Some said that it means actual
length. When sweat overwhelms the people on the Day طالت أعناق املؤذنْي؛ َلال يناهلم ذلك الكرب
ً
of Judgment, reaching up to their faces, their necks will تشوفا إىل رمحة اهلل
 معناه أكَث انلاس: وقيل،والعرق
be extended in order to spare them that sweat and
distress. Others said that it means that they will be the ،؛ ألن املتشوف يطيل عنقه إىل ما يتطلع إيله-تعاىلmost yearning to the mercy of Allah. The person who  معناه أنهم: وقيل،فمعناه كَثة ما يرونه من اثلواب
yearns to something extends his neck towards it, hence
، والعرب تصف السادة بطول العنق،سادة ورؤساء
it means that they extend their neck to the abundant
ً
reward that they yearn to receive. It was also said that  "يوم: قوهل، وقيل غري ذلك، معناه أكَث أتباَع:وقيل
َ
ُ  فإذا بعث،"القيامة
it means that they are masters and superior to other انلاس فإن املؤذنْي يكون
اهلل
people, since Arabs describe noblemen as having 'long
necks'. Another interpretation is that they will have the  ويه أنهم أطول انلاس،هلم مزية ليست لغريهم
ً
ً
ً
most followers, and there are other interpretations as وإظهارا
تنويها لفضلهم
 فيعرفون بذلك،أعناقا
well. "On the Day of Judgment": When Allah resurrects
the people, the muezzins will enjoy a privilege that is عز- لَشفهم؛ ألنهم يؤذنون ويعلنون بتكبري اهلل
peculiar to them alone: they will have the longest necks. صىل اهلل عليه-  وتوحيده والشهادة لرسوهل-وجل
Thus, they will be recognized for their merit and honor
، وادلعوة إىل الصالة وإىل الفالح، بالرسالة-وسلم
because they used to make the call to the prayer,
announcing that Allahu Akbar (Allah is the Greatest);  وهلذا اكن جزاؤهم،يعلنونها من األماكن العايلة
that He is One; and that Muhammad, may Allah’s peace من جنس العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو
and blessings be upon him, is His Messenger; and they
used to call the people to prayer and success. They  فينبيغ، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة،وجهوههم
ً
made this announcement from raised places, thus their لإلنسان أن حيرص ىلع أن يكون مؤذنا حىت ولو لم
reward is of the same nature of their deed: their heads
. فينبيغ أن يبادر َللك،يكن يف مسجد
and their faces will be raised through the extension of
their necks on the Day of Judgment. Hence a person
should be keen on being a muezzin, even if he is not in
a mosque. [Sharh Muslim, 4:91; Sharh Riyaad-usSaalihin, 5:32]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  معاوية بن أِب سفيان:اتلخريج
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي.

فوائد احلديث:
 .1فضل األذان.
ً
 .2املؤذنون أطول انلاس أعناقا يوم القيامة ،هذا مما أختص به اهلل هذه الطائفة من األمة اإلسالمية.
 .3بيان رشف املؤذنْي ،وعلو مْنتلهم يوم القيامة.
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلْي؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلْي من الكم سيد املرسلْي؛ لإلمام أِب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح رياض الصاحلْي؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمْي ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه-4 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه-5 .صحيح مسلم؛ لإلمام
مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-6 .نزهة املتقْي رشح رياض الصاحلْي؛
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عَش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10115( :

435

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Witr prayer is a duty, so whoever does
not perform it is not one of us. The Witr
prayer is a duty, so whoever does not
perform it is not one of us. The Witr prayer
is a duty, so whoever does not perform it is
not one of us.

، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا،الوتر حق

 فمن لم يوتر، الوتر حق،فمن لم يوتر فليس منا
.فليس منا

**

1851. Hadith:

: احلديث.1851

Abdullah ibn Buraydah reported that his father heard  سمعت رسول: قال، عن أبيه،عن عبد اهلل بن بريدة
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
َ  َف، «الوتر َح ٌّق: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ن
م
ِ
blessings be upon him, saying: "The Witr prayer is a
َّ
َّ
َ َ ٌّ َ
ُ
ُ
duty, so whoever does not perform it is not one of us. ، فمن لم يوتر فليس ِمنا،الوتر حق
ِ ،لم يوتر فليس ِمنا
َ
َّ
The Witr prayer is a duty, so whoever does not perform
.» ف َمن لم يُوتر فليس ِمنا،الوتر َح ٌّق
it is not one of us. The Witr prayer is a duty, so whoever
does not perform it is not one of us".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ  "الوتر:معىن احلديث
Explanation of the Hadith: "The Witr prayer is a duty" ، يأِت بمعىن اثلُّبوت: احل َ ُّق."حق
ِ
means that it is established and confirmed by the
َّ
ُّ
Sunnah and divine legislation. It can also mean it is  ويأِت، وفيه نوع تأكيد، ثابت يف السنة والَشع:أي
obligatory but in the sense that its permissibility is  تأكد مَشوعيته؛ مجعا: واملراد به هنا،بمعىن الوجوب
confirmed. This is because there are other Hadiths,
َّ بينه وبْي األحاديث الرصحية
.ادلالة ىلع عدم وجوبه
which explicitly indicate that Witr is not obligatory. The
َّ
ََ
ُ
َّ
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  هذا من باب الوعيد والزجر.""فمن لم يوتر فليس ِمنا
warned Muslims against abandoning Witr praying by  أن: بل املعىن، وليس معناه أنه اكفر،ىلع ترك الوتر
saying: "So whoever does not perform it is not one of
َ َ ٌّ َ
ُ
ُ
us". It does not mean that one becomes a disbeliever  فمن لم يوتر فليس، "الوتر حق.ليس سنتنا وطريقتنا
for not praying Witr; rather, it means that one is not . وهذا تكرار للحكم زيادة يف تأكيده وإثباته."..ِم َّنا
following the Prophet's Sunnah and methodology. The
رمحهم- ىلع أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
. فال يبَق فيه تعارض-اهلل
repeated his statement three times in order to add
further emphasis and confirmation to the ruling. In fact,
a group of scholars, may Allah have mercy on them,
classified this Hadith as weak, so it does not entail any
sort of contradiction.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود أمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  بُريدة األسليم:اتلخريج
. سنن أِب داوود:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. وهو ضد الشفع، الفرد: الوتر
ِ •

:فوائد احلديث

َّ  وىلع فرض صحته فهو َمرصوف الظاهر باألحاديث الرصحية، إال أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء، فيه ديلل ىلع وجوب الوتر.1
ادلالة ىلع
ُ عدم
.وجوبه
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
سنن أِب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد
اخلطيب اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاِّن،
دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11267( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Al-Witr is not incumbent like the status of
the obligatory prayers, but it is a Sunnah
that Allah's Messenger, may Allah’s peace
and blessings be upon him, started
practicing".

الوتر ليس ِبتم كهيئة الصالة املكتوبة ،ولكن
سنة سنها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

 .1852احلديث:

**

1852. Hadith:

عن يلع -ريض اهلل عنه -قال« :الوتر ليس ِحبَتْ ٍم Ali, may Allah be pleased with him, reported: "Al-Witr is
ِ
not incumbent like the status of the obligatory prayers,
ُ َّ َ َّ
َك َهيْئَة الصالة َ
المكتوبة ،ولكن سنة سنها رسول اهلل
ِ
but it is a Sunnah that Allah's Messenger, may Allah’s

-صىل اهلل عليه وسلم.»-

درجة احلديث :صحيح.

peace and blessings be upon him, started practicing".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

معىن احلديث :صالة الوتر ليس بواجبة ،اكلصلوات The Hadith means that performing Al-Witr prayer is not
obligatory like the obligatory five daily prayers, but it is
ُ َّ َ َّ
َ
اخلمس ،ولكن سنة سنها رسول اهلل -صىل اهلل عليه a Sunnah that Allah's Messenger, may Allah's peace
َ
وسلم ،-أي :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -س َّن نلا and blessings be upon him, established. This last part
of the Hadith stresses the fact that Al-Witr prayer is
الوتر ولم يُوجبه علينا.وهذا تأكيد لقوهل" :ليس
ِ
desirable and recommended only, and the Messenger
ِحبَتم" ،فالوتر صالة مستحبة ومندوبة فقط.
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
performed it without making it obligatory upon us. [Tas]heel-ul-ilmaam: 2/371
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي أمحد النسايئ ابن ماجه.
اتلخريج :يلع بن أِب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• حبَتْم  :بواجب ً
جزما.
ِ ٍ
ٍ
َ ْ
َّ
ََْ
َ
لكه وصورته.
• كهيئ ِة  :حال اليشء وكيفيته ،وش ِ
السنة :الطريقة ،حسنة اكنت أو قبيحة ،وسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند ُ
• ُس َّنة ُّ :
المحدثْي هو قوهل ،وفعله ،وتقريره ،وعند الفقهاء ما
أثيب فاعله ،ولم يُعاقب تاركه.

فوائد احلديث:

 .1أن الصلوات اخلَمس من الفرائض.
الوتر ُسنة.
 .2أن صالة ِ

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلاِب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِّن ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط و َعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .السنن الكربى ،أمحد
بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ه-
2001م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل  1430ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن
عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان
بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11263( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Loyalty is pledged to the one who did the
favor.

الوًلء ملن ويل انلعمة
**

1853. Hadith:

: احلديث.1853

ْ
َ َاشرتت ب
ريرة ِم ْن
 أنها-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
ُ
ْ
َ َ واش
َ رتطوا
-  فقال رسول اهلل،الوالء
ناس من األنصار
ٍ أ
ْ
َ « :-صىل اهلل عليه وسلم
ُ الو
َ الء ل ِ َم ْن َو
،»يل انلِّع َمة
ِ
َ َ َّ َ
 واكن-صىل اهلل عليه وسلم- ريها رسول اهلل
وخ
ْ َ
ْ
ْ
-  فقال رسول اهلل، وأهدت لعائشة حلْما،زو ُجها عبدا
َْ
 «لو َصنعتُم نلا من هذا:-صىل اهلل عليه وسلم
َ  تُ ُص ِّد َق به ىلع بَر: قالت َعئشة،»اللحم
 «هو: فقال،يرة
ِ
َ هلا
.»صدقة ونلا هديَّة

‘Aa’ishah, may Allah be pleased with her, bought
Bareerah from a household belonging to the Ansaar,
and they stipulated that they retain the ex-slave's
allegiance. The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, said: "Allegiance is pledged
to the one who did the favor (of setting the slave free)."
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, also gave Bareerah the choice (either to retain her
marriage or break it), as her husband was a slave. She
gave some meat to ‘Aa’ishah as a gift, and the
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings
be upon him, said: "I wish you could cook this meat for
us." ‘Aa’ishah said: "It was given in charity to Bareerah."
He said: "It was charity to her but a gift to us".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

According to this Hadith, ‘Aa’ishah, may Allah be
pleased with her, bought Bareerah and freed her, but
her ex-master conditioned that they retain Bareerah's
allegiance. The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, told her that this condition
is void because allegiance is pledged to the one who
did the favor of setting the slave free. Regarding
Bareerah, she was married to a slave named
Mugheeth, so when she became higher than him (in
rank) as a free woman with an independent will, the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
gave her the choice either to retain her matrimonial
bond or break it. Later, Bareerah received meat as
charity and sent some of it to ‘Aa’ishah, may Allah be
pleased with her, as a gift. The Messenger of Allah,
may Allah’s peace and blessings be upon him, wanted
to eat from that meat. ‘Aa’ishah, may Allah be pleased
with her, told the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, that it had originally been given
in charity to Bareerah, and thus he was not allowed to
eat from it. However, the Prophet, may Allah’s peace
and blessings be upon him, told her that Bareerah was
given the meat as charity, while the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, was given it
as a gift from her. Therefore, the ruling of this meat
changed from a charity to a gift, so eating it was
allowable for the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, and his household.
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**

-ريض اهلل عنها- أفاد احلديث أن أم املؤمنْي َعئشة

اشرتت بريرة وأعتقتها فأراد أصحابها أن يكون

 بأن-عليه الصالة والسالم-  فأخربها,والؤها هلم
 وأن من أنعم بالعتق ىلع العبد،هذا الَشط ال يصح

 و وبريرة اكنت زوجة لعبد اسمه،يكون والؤه هل
َّ  فلما حتررت وملكت نفسها،مغيث
عليه- خريها

 أو تفارقه؛ ألنها, بْي أن تبَق حتته-الصالة والسالم
, ثم إنه أهدي هلا حلم،صارت أىلع منه رتبة حبريتها

-عليه الصالة والسالم-  فأراد,فأرسلت لعائشة منه

 بأنه-ريض اهلل عنها-  فأخربته َعئشة,أن يأكل منه

-عليه الصالة والسالم-  وهو,صدقة أعطيت لربيرة
-عليه الصالة والسالم-  فأخربها,ال يأكل الصدقة

 وينتقل إىل,بأن بريرة ملكته عن طريق الصدقة

 فيتغري, بطريق اهلدية-عليه الصالة والسالم- انليب
 فال حيرم عليه وال ىلع, ويصري هدية وهبة,حكمه

.أهل بيته

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجَ :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الوالء  :حق ثبت بوصف ،وهو اإلعتاق فال يقبل انلقل إىل الغري بوجه من الوجوه.
َّ
َ ْ َ َ ْ
يل انلِّع َمة  :ملن توىل نعمة اإلعتاق.
• لِمن و ِ

فوائد احلديث:

َّ
 .1مَشوعية ماكتبة الرقيق ،ألنها طريق إىل ختليصه من الرق.
َّ ُ
َّ
حلْمة َلكُ َ
حمة النسب ،أما اشرتاطه للبائع فباطل.
 .2أن الوالء ملن أعتق؛ ألنه
َّ
 .3أن لك رشط َيالف حكم اهلل فهو باطل مردود ،وإن أكَث.
َ
َّ
َّ
ُ
الَشط وحده ،ملخالفته مقتىض العقد؛ ألن الَشوط اليت ىلع خالف
 .4أن اشرتاط الوالء من ابلائع ال يؤثر يف صحة عقد ابليع ،إنما اَلي يبْطل:
مقتىض العقد فاسدة بنفسها ،ولكنها غري مفسدة للعقد.
ً
َّ
أن العتق بأي طريق يسبب الوالء ،سواء اكن َّ
منج ًزا أو ماكتبا ،أو غري ذلك من طرقه ،لعموم "الوالء ملن أعتق".
.5
ُ
 .6الوالء عصوبة سببها نعمة المع ِتق ىلع عتيقه.
 .7أن َ
األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يْي ابلقاء معه ويْي الفسخ من عصمة نكاحه ،وجواز ذلك بإمجاع العلماء
 .8اعتبار الكفاءة بْي الزوجْي ,وأن من موانع اتلاكفؤ بْي الزوجْي احلرية والرق.
 .9أن الفقري إذا ملك شيئا ىلع وجه الصدقة :لم يمتنع ىلع غريه ممن ال حتل هل الصدقة أكله ،إذا وجد سبب رشيع من جهة الفقري يبيحه هل.
 .10حتريم الصدقة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .11استحباب تبيْي األحاكم عند املناسبات ،وأن يكون يف املجامع احلافلة ،كخطب اجلمعة ،واملجامع الكبرية ،ووسائل اإلعالم ،من الصحف،
واإلذاعة ،واتللفاز وغري ذلك.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .توضيح
األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -اإلعالم بفوائد عمدة
األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ,دار العاصمة للنَش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه-
 1997م -إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم البن دقيق العيد -انلارش :مطبعة السنة املحمدية بدون طبعة وبدون تاريخ  -فتح ابلاري رشح صحيح
ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه
وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

الرقم املوحد)58081( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The child is for the owner of the bed and
the stone (disappointment) is for the
fornicator.

 وللعاهر احلجر،الودل للفراش
**

1854. Hadith:

: احلديث.1854

ْ
َ َاخت
`A’ishah, may Allah be pleased with her, said: "Sa`d ibn ص َم سعد بن
« : قالت-ريض اهلل عنها- عن َعئشة
َ ْ
Abi Waqqaas and `Abd ibn Zam`ah disputed over (the
 يا: فقال سعد: وعبد بن َزم َعة يف غالم،أِب وقاص
lineage of) a boy. Sa`d said: 'O Messenger of Allah, this
is the son of my brother `Utbah ibn Abi Waqqaas. He
entrusted him to me saying that he was his son. Just
look at him and see how he resembles him.' `Abd ibn
Zam`ah said: 'O Messenger of Allah, he is my brother;
he was born in my father’s bed to his slave girl.' The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, looked at the boy and saw that he clearly
resembled `Utbah. Thereupon, he, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: 'He is yours, `Abd ibn
Zam`ah. The child belongs to the owner of the bed and
the stone (disappointment) is for the fornicator.
Sawdah, cover yourself from him.' So the boy never
saw Sawdah uncovered".

 عهد إيل، هذا ابن أيخ عتبة بن أِب وقاص،رسول اهلل

 هذا أيخ: وقال عبد بن زمعة، انظر إىل شبهه،أنه ابنه
َ
َ
 فنظر،اش أِب من َو ِيلدتِ ِه
ِ  ُو ِدل ىلع فِ َر،يا رسول اهلل
َ
 فرأى، إىل شبَ ِه ِه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ، هو لك يا عبد بن زمعة: فقال،َشبَ ًها بَيِّ ًنا بعتبة
الودل
ْ
َ
َ َللْف َراش وللْ َعاهر احل
 فلم. واحتَ ِج ِيب منه يا َس ْود ُة.ج ُر
ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ
.»يَ َر َس ْودة ق ُّط

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

In the pre-Islamic era of ignorance, they used to impose
taxes upon slave girls’ immoral earnings and they
would attribute a child to the man who had committed
Zina (fornication) with the slave girl if he claimed it.
`Utbah ibn Abi Waqqaas had had unlawful sexual
intercourse with a slave girl belonging to Zam`ah ibn AlAswad, and he entrusted his brother Sa`d to attribute
the child to his lineage (`Utbah's lineage). After the
Conquest of Makkah, Sa`d saw the boy and recognized
him, as he resembled his brother, so he wanted to
attribute him to his brother's lineage. Sa`d and `Abd ibn
Zam`ah disputed over the boy. Sa`d supported his
claim by the fact that his brother had admitted that the
boy was his child and that there was a resemblance
between them. Whereas `Abd ibn Zam`ah said that he
was his brother, born to his father’s slave girl. His father
was the master of the slave girl who had given birth to
the boy, so therefore he was the legitimate owner of the
bed. The Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, looked at the boy and saw that he clearly
resembled `Utbah. However, he ruled that the child
belonged to Zam`ah, saying that the child belongs to
the owner of the bed in which he was born, and that the
one who commits unlawful sexual intercourse receives
nothing but failure and loss, as he has no link with the

441

اكنوا يف اجلاهلية يرضبون ىلع اإلماء ْضائب
 ويلحقون الودل بالزاِّن إذا،يكتسبنها من فجورهن

، فزنا عتبة بن أِب وقاص بأمة لزمعة بن األسود.ادَعه

 فأوىص عتبة إىل أخيه سعد بأن يلحق،فجاءت بغالم
َّ .هذا الغالم بنسبه
 ورأى سعد،فلما جاء فتح مكة
 أي أن، فأراد استلحاقه، عرفه بشبهه بأخيه،الغالم

، فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة.يلحقه بأخيه

 وبما، أن أخاه أقر بأنه ابنه:فأدىل سعد حبجته ويه
 ودل من، هو أيخ: فقال عبد بن زمعة.بينهما من شبَه
 فهو، أبوه سيد األمة اليت ودلته: يعين،ويلدة أِب

-صىل اهلل عليه وسلم-  فنظر انليب.صاحب الفراش
 وقىض به لزمعه. فرأى فيه شبها بَيِّنًا بعتبة،إىل الغالم

، وللعاهر الزاِّن اخليبة واخلسار، الودل للفراش:وقال
َّ
فهو بعيد عن الودل؛ ألن األصل أنه تابع ملالك األمة
 ولكن ملا، وطأها بطريقة صحيحة،اَلي يستحقه

-صىل اهلل عليه وسلم-  تورع،رأى شبه الغالم بعتبة
أن يستبيح انلظر إىل أخته سودة بنت زمعة بهذا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً

ُ
وتورَعchild. This is because, in principle, a child is attributed .
النسب ،فأمرها باالحتجاب منه؛ احتياطا
to the slave girl's owner who is rightfully entitled to have
فالشبه والقرائن ال يلتفت هلا مع وجود الفراش.
sexual intercourse with her. However, when he, may
Allah's peace and blessings be upon him, saw the boy’s
resemblance to `Utbah, he was cautious about letting
the boy look freely at his sister Sawdah bint Zam`ah,
because they were siblings. So he told her to cover
herself from him as a precautionary measure. Hence,
resemblance and supplementary evidences are not
considered valid in the presence of owner of the bed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجَ :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
معاين املفردات:

• يف غالم  :اسمه عبدالرمحن.
• ويلدته  :جاريته.

• هو لك  :أخوك؛ إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سودة أن حتتجب عنه.

• الودل للفراش  :الودل منسوب لصاحب الفراش اَلي يودل عليه ،واملراد أن نسبه يكون هل ،وصاحب الفراش إما الزوج أو سيد اململوكة.

• وللعاهر احلجر  :للزاِّن اخليبة مما ادَعه وطلبه ،وتفسري هذه اللكمة بالرجم يرده أنه ليس لك َعهر يستحق الرجم ،وإنما يستحقه املحصن.
• فاحتجيب منه  :أمر باحلجاب ،ىلع سبيل االحتياط.

فوائد احلديث:
 .1أن االستلحاق ال َيتص باألب ،بل جيوز من األخ وغريه من األقارب.
 .2أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه ،إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش.
ً
 .3أن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد انلاكح وإماكن الوطء (حصول اخللوة بعد العقد) ،وأن األمة فراش ،لكن ال تعترب إال بوطء السيد ،فال
يكىف جمرد امللك .والفرق بينهما ،أن عقد انلاكح مقصود للوطء ،وأما تملك األمة ،فلمقاصد كثرية.

 .4أن الودل للفراش ،بَشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش ،واحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم.

 .5أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -زوجته سودة باالحتجاب من الغالم ىلع سبيل االحتياط والورع؛ ملا رأى الشبه قويا بينه وبْي عتبة بن أِب
وقاص.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)6160( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
The wife of a lost man remains his wife
until she receives news about him.

امرأة املفقود امرأته حىت يأتيها اْلب

 .1855احلديث:

**

1855. Hadith:

عن املغرية بن شعبة قال :قال رسول اهلل صىل اهلل Al-Mugheerah ibn Shu‘bah, may Allah be pleased with
َ ْ َ َ him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's
َُْ
ْ ََُُ
ا
ه
ي
ت
أ
ي
حىت
ه
المفقو ِد امرأت
عليه وسلم« :-امرأة
ِ
peace and blessings be upon him, said: "The wife of a
اخل َ َرب».
lost man remains his wife until she receives news about
him".

ً
درجة احلديث :ضعيف جدا.

**

Hadith Grade: Da‘eef Jiddan/Very weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان حال امرأة الرجل املفقود ،وهو This Hadith outlines the ruling of a woman whose
husband is lost, when she gets no more news about
ُ
اَلي انقطع خربه وال يعرف أين هو ،واحلكم أنها him or his whereabouts are unknown. The ruling is that
تنتظره ولو طالت املدةً ،
طوال ال حيصل به الرضر ىلع she waits, even for a long time, as long as she is not
harmed by waiting, until she gets news of her husband
أومي ٌ
ِّ
املرأة ،حىت يتبْي أنَّه ٌّ
ت؛ فتبين حكمها ىلع
يح
being alive of dead. She would then build her judgment
ما يتحقق عندها ،وذلك ألن األصل حياته واملوت on what she is certain of. That is because the basic
ruling is that the person was alive for certain, while his
مشكوك فيه فال يرتك ايلقْي بالشك.
death is a matter of doubt. So a certain thing is not left
in favor of something doubtful.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين يف سننه
اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.
**

معاين املفردات:

ُ
َ
• املفقود  :هو اَلي خ ِيف خربه ،فال تعلم هل حياة وال موت.
يح أو ميِّ ٌ
• حىت يأتيها اخلرب  :أي أنَّها تنتظر حىت يتبْي أنَّه ٌّ
ت؛ فتبين حكمها ىلع ما يتحقق عندها.
• امرأته  :يعين  :باقية ىلع نكاحه.

فوائد احلديث:

ُ
ُ
 .1أنه إذا ف ِق َد الرجل من أهله ،ولم يوقف هل ىلع أثر فإنه ينتظر به حىت يتحقق موته ،أو تميض مدة ال يعيش مثلها.
 .2أنه يُرجع يف تقدير املدة إىل اجتهاد احلاكم ،أو من يقوم مقامه اكلقايض.
 .3أن زوجة املفقود هلا -بعد حكم احلاكم بموت زوجها وقضاء عدتها -أن تزتوج غريه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،حتقيق شعيب االرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغَّ
َ
لوغ َ
املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة،
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
  1423ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل1435 ،
 ـه 2014 -م  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاِّن .دار
املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 1992 /م.

الرقم املوحد)58171( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Stay in your house until the term (of
`Iddah) lapses. She said: So I spent my
`Iddah (waiting period) therein (in her
husband's house) for four months and ten
days.

: قالت،امكَث يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله
ً
وعرشا
أشهر
فاعتددت فيه أربعة
ٍ
**

1856. Hadith:

: احلديث.1856

َ ُ
 ويه أخت أِب،عن الف َريْ َعة بنت مالك بن سنان

Furay`ah bint Maalik ibn Sinaan, sister of Abu Sa`eed
al-Khudri, may Allah be pleased with both of them,
reported that she went to the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, and asked
him if she could return to her family, Banu Khudrah,
because her husband went out chasing his slaves who
ran away; and when he caught them at the borders of
Al-Qadoom, they killed him. She said: "I asked the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, if I could go back to my people, for he (the
murdered husband) did not leave me in a dwelling of
his own, nor did he leave me with any financial
maintenance?" She said: "The Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, replied:
'Yes.'" She said: "I went out, and when I was in the
apartment or in the mosque, he called for me, or he
commanded someone to call me and he said: 'What did
you say?' So I repeated my story which I had already
mentioned about my husband. Thereupon he said:
'Stay in your house until the term (of `Iddah) lapses.'"
She said: "So I spent my `Iddah (waiting period) therein
(in her husband's house) for four months and ten days.
When `Uthmaan ibn `Affaan became the caliph, he sent
for me and asked me about that; so I informed him, and
he followed it and decided cases accordingly"’.

 أنها جاءت إىل-ريض اهلل عنهما- سعيد اخلدري

 تسأهل أن ترجع إىل-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ َ
َ ْ ُ
 فإن زوجها خرج يف طلب أعبُ ٍد،أهلها يف بين خد َرة
َْ
ُ َ
، حىت إذا اكنوا بِ َط َر ِف الق ُدومِ حلقهم فقتلوه،هل أ َبقوا
 أن أرجع:-صىل اهلل عليه وسلم- فسألت رسول اهلل
 وال، فإِّن لم يرتكين يف مسكن يملكه،إىل أهيل

-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل:نفقة؟ قالت
ْ
 أو، فخرجت حىت إذا كنت يف احلُج َر ِة: قالت،» «نعم:
ُ  فَ ُدع، أو أمر ِب، دَعِّن،يف املسجد
: فقال،يت هل
ِ
 فرددت عليه القصة اليت ذكرت من،»«كيف قلت؟
ُ ْ
 «امك ِيث يف بيتك حىت يبلغ: فقال: قالت،شأن زويج
ُ َالكتاب أَ َجل
أشهر
أربعة
فيه
فاعتددت
:قالت
،
»
ه
ٍَ
ً
 فلما اكن عثمان بن عفان أرسل ِإ َّيل: قالت،وعَشا
َّ َ
. وقىض به، فأخربته فاتبَ َع ُه،فسألين عن ذلك

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This Hadith shows that a female Companion whose
husband died wanted to spend her `Iddah (waiting
period) in a house different from the one she used to
live in with her husband. The Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, told her that Allah
made it obligatory for her to remain in her husband's
house until her `Iddah lapses. This Hadith sets a basic
rule that the woman whose husband dies must remain
in the house she used to live in with her husband until
her `Iddah and mourning period lapse. This period ends
with the delivery of a baby if the widowed woman is
pregnant, or by spending full four months and ten days
if she is not pregnant.
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َّ
يف هذا احلديث بيان أن هذه الصحابية تويف زوجها

وأرادت أت تعتد يف غري ابليت اَلي اكنت فيه مع
 بأن-عليه الصالة والسالم-  فأخربها انليب،زوجها

،اهلل فرض عليها أن تالزم بيتها حىت تنقيض عدتها
َّ
ْ
فهذا احلديث أصل يف أن املتوىف جيب عليها أن
تقيض عدتها وحدادها يف ابليت اَلي تويف زوجها
َّ
 وأنه ال حيل هلا االنتقال منه حىت يبلغ،ويه تسكنه
الكتاب أجله بانقضاء عدتها وحدادها؛ وذلك بوضع
ً
ْ
 أو بإتمام أربعة أشهر وعَشة،احلمل إن اكنت حامال
.أيام لغري ذات احلمل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه ومالك وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :الفريعة بنت مالك بن سنان -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أِب داود.

معاين املفردات:

• َبين خدرة  :بضم اخلاء املعجمة :يح من األنصار.
ْ
بد  :مجع قلة للعبد ،وهم املمايلك.
• أع ٍ
َ ُ
• أ َبقوا  :هربوا.
ْ
ْ
َْ
َ
وضع ىلع ِس َّتة أميَال من ال َم ِدينَة.
• بِطرف القدوم  :م ِ
ْ
• احلُجرة  :بضم احلاء ،ابليت ،واملقصود هنا :حجرة بعض نسائه.
• امكيث  :أقييم يف بيتك.
َ َُ
• َّ
أجله  :حىت تنقيض عدة الوفاة واإلحداد.
حىت يبلغ الكتاب

فوائد احلديث:
 .1أن املتوىف عنها زوجها تعتد يف بيتها ،وال خترج عنه إىل غريه ،واملراد به :املْنل اَلي مات زوجها ويه ساكنة فيه.
 .2أنه ال نفقة للمتوىف عنها زوجها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سكت عن انلفقة ولم يتعرض هلا.
 .3قبول قول املرأة يف األحاكم الَشعية.
 .4أنه ينبيغ لإلنسان أن يتوىق اخلطر ،وأال َياطر بنفسه.
املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام بَشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
َّ
َ
َّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنَش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيَس ابلاِب احلليب  -سنن أِب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .سنن
الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل ،
  1421ـه 2001 -م  -سنن النسايئ .مكتب املطبوَعت اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية  - 1406 ،منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان.
دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -سنن ادلاريم ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل  1407 ،ه  -اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان ،للشيخ
األبلاِّن .دار با وزير للنَش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م  -موطأ اإلمام مالك .املحقق :بشار عواد
معروف  -حممود خليل .انلارش :مؤسسة الرسالة .سنة النَش  1412 :ـه -رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي ،البن امللك .انلارش :إدارة اثلقافة
اإلسالمية .الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م  -حاشية السندي ىلع سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ،نلور ادلين السندي .انلارش :مكتب املطبوَعت
اإلسالمية  -حلب .الطبعة :اثلانية.1986 - 1406 ،
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صىل اهلل عليه- انطلقت مع أيب حنو انليب

I went to the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, with my father.
The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, then asked my
father: "Is this your son?" He replied: "Yes,
by the Lord of the Ka‘bah".

صىل اهلل عليه-  ثم إن رسول اهلل-وسلم

 إي ورب: «ابنك هذا؟» قال: قال أليب-وسلم
الكعبة

**

1857. Hadith:

: احلديث.1857

ََْ
 انطلقت مع أِب: قال-ريض اهلل عنه- عن أِب ِرمثة

Abu Rimthah reported: "I went to the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, with my
father. The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, then asked my father: 'Is this
your son?' He replied: 'Yes, by the Lord of the Ka‘bah.'
He again said: 'Is it true?' He said: 'I bear witness to it.'
The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, then smiled due to my
resemblance with my father and because my father
took an oath that I was his son. He then said: 'Indeed,
He will not bear your faults (sins), and you will not bear
his.' The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, recited the verse: {...and no
bearer of burdens will bear the burden of another...}"
[Surat-ul-An‘aam: 164]

-  ثم إن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- حنو انليب

: «ابنك هذا؟» قال: قال ألِب،-صىل اهلل عليه وسلم
َ إي
: قال، أشهد به: «حقا؟» قال: قال،ور ِّب الكعبة
ِ
 ضاحاك من-صىل اهلل عليه وسلم- فتبسم رسول اهلل
َ
َْ
َّ َ َ  و ِم ْن َح ِل ِف أِب،ت َشبَ ِيه يف أِب
 «أما: ثم قال،يلع
ِ ثب
ِ
َْ
َْ
 وقرأ رسول اهلل،» وال جتين عليه،إنه ال جيين عليك
ٌ َ ُ َ
}از َرة ِو ْز َر أخرى
ِ  {وال ت ِزر و:-صىل اهلل عليه وسلم.]164 :[األنعام

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Rimthah, may Allah be pleased with him, reports
that he went with his father to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him. So the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
asked the father if Abu Rimthah was his son. The father
affirmed that it was so and swore on it. Therefore, the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, smiled at the father's response. He told
him that none, neither the relative, nor the distant one,
is to be held accountable for someone else's crime,
even fathers and children. The criminal is to be held
accountable for his own crime only. In this respect,
Allah Almighty says: {...and no bearer of burdens will
bear the burden of another....} [Surat-ul-An‘aam: 164] It
was common in pre-Islamic times, though, that one
would be held accountable for the crime of his relative.
However, in Islam such a practice was revoked. A
possible objection here is that Islamic law enjoins upon
the male paternal relatives of a Muslim to pay the blood
money in case their relative kills someone
unintentionally or wounds him! The answer is that this
case belongs to mutual support among the Muslims
rather than being held accountable for the crimes of
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ََْ
 أنه ذهب مع أبيه إىل-ريض اهلل عنه- َيرب أبو ِرمثة
صىل-  فسأل رسول اهلل،-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ََْ
 فأكد, األب إن اكن أبو ِرمثة ابنه؟-اهلل عليه وسلم
صىل اهلل-  فتبسم رسول اهلل,األب ذلك وحلف عليه

 وأخربه بأنه ال يطالب, من هذا اتلرصف-عليه وسلم
ً  قريبًا اكن أو،أحد جبناية غريه
 حىت األب مع،بعيدا
ُ
،جبنايته
ِ ِ  فاجلاِّن يطلب وحده، واالبن مع أبيه،ابنه
َ ََ
{وال ت ِز ُر
:-تعاىل-  قال اهلل،وال يطلب جبنايته غريه
ْ ُ
ٌ َ
 واكنت املطابلة،]164 :از َرة ِو ْز َر أخ َرى} [األنعام
ِ و
ً
ً
 وال, فأبطلها اإلسالم،جبناية القريب َعدة جاهلية
 قد أمر الشارع بتحمل العاقلة ادلية يف:يقال هنا
جناية اخلطأ والقسامة؛ ألن ذلك ليس من حتمل

اجلناية بل من باب اتلعاضد واتلنارص فيما بْي
 وألن األقارب يرثون اجلاِّن لو مات؛،املسلمْي

.فيتحملون ادلية عنه لو أخطأ

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
others. Also, the relatives inherit the perpetrator when
he dies, so they should pay for the blood money on his
behalf if he makes a fault.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد وادلاريم.
اتلخريج :أبو رمثة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :سنن أِب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:

َّ
اجلناية :اَلنب ،أو ما يفعله اإلنسان مما يوجب العقاب ،أو القصاص ،ومعناه :أن اإلنسان ال يطالب جبناية
• ال جيين عليك ،وال جتين عليه ِ :
غريه.
• وال تزر وازرة وزر أخرى  :ال حيمل من خطيئة أحد ىلع أحد.
ً
• أشهد به  :بصيغة املتلكم ،وهو إقرار أنه ابنه ,بمعىن أقر بأنه ابين ,وروي بهمزة وصل وفتح اهلاء أي :كن شاهدا بأنه ابين من صليب.

فوائد احلديث:

 .1ال يطالب أحد جبناية غريه ،قريبًا اكن أو ً
بعيدا ،حىت األب مع ابنه.
 .2عدل اإلسالم ،وعظم حكمته يف أن لك أحد يتحمل ذنبه.

 .3حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع معرفة أحوال أصحابه لسؤاهل :من هذا؟
 .4من استلحق ابنًا هل فهو يلحقه والحيلف ابلينة به بَشط أن ال ينازع فيه ,وإماكن كونه منه.
 .5صحة إطالق الشهادة ىلع اإلقرار.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت السنن الصغرى للنسايئ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
انلارش :مكتب املطبوَعت اإلسالمية  ،حلب ،الطبعة :اثلانية .1986 – 1406 ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد،
وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم-حتقيق :حسْي سليم أسد
ادلاراِّن-انلارش :دار املغين للنَش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية-الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل-
بريوت،الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام
حممد نارص ادلين األبلاِّن ،إرشاف :زهري الشاويش،انلارش :املكتب اإلساليم –
ُ
رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمْي ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة
األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  .1423،تفسري القرآن
العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثري،املحقق :سايم بن حممد سالمة،انلارش :دار طيبة للنَش واتلوزيع،الطبعة :اثلانية  1420ـه 1999 -م .بلوغ املرام من
أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمْي الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة1424 ،
ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث.
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ً
إذا اجتمع ادلاعيان فأجب أقربهما بابا ،فإن
ً
ً
جوارا ،وإن سبق أحدهما
أقربهما بابا أقربهما

When two invitations come together, accept
that of the one whose door is nearer in
neighborhood, but if one of them comes
before the other, accept the invitation of
the one who comes first.

فأجب اذلي سبق

 .1858احلديث:

**

1858. Hadith:

عن رجل من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا اجتَ َم َع
ََ ْ َْ
َّ
فإن أقْ َ
ربهما بابًا أقْ ُ
َّ
ربهما
ادلا ِعيَان فأ ِجب أق َر َبهما بابًا،
ََ
ُ
َ ََ
َ ً
ب اَلي َسبَ َق».
ِجوارا ،وإن سبق أحدهما فأ ِج ِ
درجة احلديث :ضعيف.

A Companion of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, reported him as having said:
"When two invitations come together, accept that of the
one whose door is nearer in neighborhood, but if one of
them comes before the other, accept the invitation of
the one who comes first".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يدل احلديث ىلع أن اإلنسان إذا دَعه رجالن من This Hadith shows that if a man is invited by two of his
neighbors and he is unable to answer both of them, like
جريانه ,ولم يمكن اجلمع بينهما -كأن يكون وقت when the two banquets are held at the same time, one
الويلمتْي واحدا ,-فإنه جييب األسبق منهما بادلعوة should answer the first invitation, even if the host is not
ً
the nearer neighbor, since he has the merit of having
بعيدا؛ ألن هل فضل السبق بادلعوة ,وألن
ولو اكن
made the invitation before the other and because
إجابته وجبت حْي دَعه ,فإن دعياه يف وقت واحد accepting his invitation became due once he made it.
بأن لم يسبق أحدهما اآلخر ,فإنه جييب أقربهما بابًا؛ However, if he was invited by two neighbors at the
same time, then he should answer the one nearer to
ً
ً
ألن أقربهما بابا أقربهما جوارا ,زاد بعض العلماءhim because he is a closer neighbor than the farther :
ً
علما ودينًا one. Some scholars added: if they were at an equal
فإن استويا يف القرب أجاب أكَثهما
distance, one should answer the one who is more
ً
بينهما.
أقرع
استويا
فإن
ا,
وصالح
knowledgeable, more religious, and more righteous.
Supposing that they were at an equal footing in all
aspects, one should draw lots between them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :رجل من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• إذا اجتمع ادلاعيان  :أي إىل الطعام.

فوائد احلديث:

ُّ
اتلقر َب إىل اهلل تعاىل بذلك؛
 .1األفضل ملن يقوم بإجابة ادلعوة ،ويقوم بزيارة من هل حق عليه ،أو عيادته يف مرضه ،وحنو ذلك أن ينوي مع ذلك
يلحصل هل اخلري الكبري ،واألجر اجلزيل.
َّ
 .2مَشوعية إقامة الويلمة يف الزواج ،وأنها من السنة.

 .3مَشوعية إجابة ادلعوة ملن ديع إىل ويلمة.
َّ
َّ
َ ْ
َّ
ً
اعيْي ،أو ادلا ِعْي؛ ألن هل فضل السبق بادلعوة ،فإن اكنا يف ادلعوة سواء ،قدم أقربهما بابا من باب املدعو ،ألن
 .4مَشوعية إجابة السابق من ادل
ِ
هل مزية قرب اجلوار.
َّ
 .5بيان حق اجلار ىلع جاره ،وأن حقه كبري ،واألحاديث يف ذلك كثرية.
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َّ
ً
فإن هلا ً
كبريا ،يف صفاء القلوب ،وجلب املحبة،
تأثريا
 .6من احلقوق اليت بْي األقارب ،واجلريان ،واألصدقاء إجابة ادلعوات ،وتبادل الزيارات؛
وتوثيق الصلة.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاِّن ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاِّن ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .نيل األوطار,
حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكِّن ايلمين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م .منحة العالم
يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهتوضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م سبل السالم رشح بلوغ
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
َ
َّ
ُ
ْ
َّ
ُ
َ
ري ,حممد بن
املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
حممد إسحاق َّ
إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالِّن ثم الصنعاِّن ،املعروف باألمري ,املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم ,مكتبة دار السالم ،الرياض,
الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58118( :

449

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If any of you wakes up from his sleep and
wants to perform ablution, let him blow
from his nose the water that he inhales
three times, for the devil spends the night
on his nostril.

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ

 فإن الشيطان يبيت ىلع،فليستنَث ثالثا
خيشومه

**

1859. Hadith:

: احلديث.1859

ً
َ َ ْ
 «إذا استيقظ: مرفوَع-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
َأحدكم من منامه فتوضأَ فلي
ُ
ْ
 فإن،ستنَث ثالثا
ُ َ
.»الشيطان يبيت ىلع خيشومه

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "If any of you wakes up from his sleep
and wants to perform ablution, let him blow from his
nose the water that he inhales three times, for the devil
spends the night on his nostril".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, informs  "إذا:َيرب أبو هريرة أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال
us that the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: 'If any of you woke up from his sleep . أراد الوضوء: أي:"استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ
and performed ablution', meaning: if he wanted to make  وجاء."  يلغسل داخل أنفه " ثالثا: أي:"" فليستنَث
ablution. 'Let him blow from his nose the water that he
اتلعليل انلبوي هلذا االستنثار للقائم من نوم يلله؛
inhales three times', meaning: let him wash the inside
of his nose thrice (by sniffing water then blowing it out).  " الفاء للسببية " يبيت ىلع: "فإن الشيطان:بقوهل
The prophetic justification of why one should do this if  أن الشيطان إذا لم يمكنه الوسوسة: يعين:" خيشومه
one wakes up from a night's sleep is: 'for the devil
spends the night on his nostril', meaning: since the devil عند انلوم لزوال اإلحساس يبيت ىلع أقىص أنفه؛
is not able to whisper to man while sleeping because  ويمنعه عن الرؤيا،يللِق يف دماغه الرؤيا الفاسدة
he is unconscious in his sleep, he spends the night at
 صىل اهلل عليه-  ألن حمله ادلماغ فأمر،الصاحلة
the tip of his nostril so he can cast bad dreams into his
brain and prevent him from having good dreams, as  أن يغسلوا داخل أنوفهم إلزالة لوث الشيطان- وسلم
dreams are formed in the brain. Hence, the Prophet,  فإن األنف، وبيتوتة الشيطان حقيقية،ونتنه منها
may Allah's peace and blessings be upon him, ordered
that one should wash the inside of his nose to remove أحد املنافذ إىل القلب وليس عليه وال ىلع األذنْي
the devil's filth and stink therefrom. The devil's sleep at  إن الشيطان ال يفتح الغلق وجاء: ويف احلديث،غلق
night at one's nostril is real because the nose is one of
the doors to the heart, and it has no gate just like the األمر بكظم الفم يف اتلثاؤب من أجل عدم دخول
ears. Another Hadith states: "The devil does not open
.الشيطان يف الفم
anything closed", and this justifies the order to cover
one's mouth when yawning so that the devil would not
enter one's mouth.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
. -  ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
 بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

.  والالم لْلمر، يلخرج من أنفه املاء اَلي استنشقه: • فليستنَث
ً
ً
. أي يكون االستنثار ثالثا: • ثالثا
. يمكث بالليل نام أو لم ينم: • يبيت
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• الشيطان  :الشيطان :واحد الشياطْي ،من خملوقات اهلل رشير مفسد ،وهم َعلم غييب ،اهلل أعلم بكيفية خلقهم ،وهم من ذرية إبليس
َّ
خملوقون من نار ،وقد جعل اهلل هلم القدرة ىلع اتلكيف والتشلك؛ حلكمة أرادها جل وعال.
• خيشومه  :هو أىلع األنف من داخله.

فوائد احلديث:

ً

ً
 .1يَشع االستنثار عند االستيقاظ من انلوم وإن لم يصادف وضوءا ،إما ملرض أو لكونه َعدما املاء ،ولكن عنده ما يستنَث به ،فإن لم يتيَّس
ذلك كىف استنثاره يف الوضوء ،فإنه حاصل به فعل املَشوع.
 .2االستنثار فرع عن االستنشاق
ً
 .3تقييده بنوم الليل ،أخذا من لفظ "يبيت"؛ فإن ابليتوته ال تكون إال من نوم الليل ،وألنه مظنة الطول واالستغراق.

 .4يف احلديث ديلل ىلع مالبسة الشيطان لإلنسان وهو ال يشعر بذلك.

 .5االحرتاس من الشيطان؛ فإنه يريد الولوج إىل ابن آدم مع لك طريق ،وهو جيري منه جمرى ادلم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُسبل السالم ،للصنعاِّن( ،د.ط ) ،دار احلديث( ،د.ت) تسهيل اإلملام
للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) رشح الشيخ ابن عثيمْي ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت)

الرقم املوحد)8377( :
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إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال،

When one of you joins the prayer and finds
the Imam in a certain position, he should
do what the Imam is doing.

فليصنع كما يصنع اإلمام

 .1860احلديث:

**

1860. Hadith:

عن يلع بن أِب طالب ،ومعاذ بن جبل -ريض اهلل ‘Ali ibn Abi Taalib and Mu‘aadh ibn Jabal, may Allah be
pleased with both of them, reported that the Prophet,
َ
مرفوَع« :إذا أَت ُ
ً
ُ
ىلع
واإلمام
الصالة
كم
أحد
عنهما-
may Allah's peace and blessings be upon him, said:
ْ
ْ
ُ
حال ،فليصنع كما يصنع اإلمام».
"When one of you joins the prayer and finds the Imam
in a certain position, he should do what the Imam is
doing".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

إذا أَت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال من قيام أو If one of you joins the congregational prayer and finds
the Imam in one of the four positions of prayer: standing
ركوع أو سجود أو قعود ،فليوافق اإلمام فيما هو فيه up (Qiyaam), bowing (Rukoo`), prostrating (Sujud), or
من القيام أو الركوع أو غري ذلك ،وال ينتظر حىت sitting down (Qu`ood), he has to do the same as the
Imam immediately without waiting for the Imam to stand
يقوم اإلمام كما يفعله العوام.
up like what laymen do.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :يلع بن أِب طالب ،ومعاذ بن جبل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:
 .1مَشوعية دخول الالحق مع اإلمام يف أي جزء من أجزاء الصالة أدركه ،من غري فرق بْي الركوع والسجود والقعود.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلاِب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكِّن ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار
احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة
1408ه .حتفة األحوذي بَشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)11310( :
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إذا أىت أحدكم خادمه بطعامه ،فإن لم جيلسه

When your servant brings you your food, if
you do not ask him to join you, then (at
least) give him a bite or two, or a mouthful
or two, for he was in charge of preparing it.

معه ،فليناوهل لقمة أو لقمتني أو أكلة أو
أكلتني ،فإنه ويل عالجه

 .1861احلديث:

**

1861. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
ْ that the Prophet, May Allah’s peace and blessings be
َ
ُ
فإن
ه،
م
بطعا
ه
خادم
كم
أحد
عليه وسلم« :-إذا أَت
ِ
upon him, said: “When your servant brings you your
ُ َْ
ُْ ُْ ُ ً ُْ َ َْ
ُ ْ
ْي أو أكلة أو )food, if you do not ask him to join you, then (at least
ناوهل لقمة أو لقمت ِ
ُلم جي ِلسه معه ،فلي ِ
يل ع َ
ْ ََ
give him a bite or two, or a mouthful or two, for he was
الجه».
أكلتْي ،فإنه َو ِ َ ِ
in charge of preparing it”.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

**

ً

Hadith Grade: Sahih/Authentic.
Brief Explanation:

يف هذا احلديث أن اخلادم أو اململوك إذا أصلح طعاما This Hadith encourages good conduct and generosity
with slaves and servants who prepare one's food and
ُ َ
لسيده ,فمن املروءة وحسن املعاملة أن يطعمه سيده serve it. The master should feed his servant from that
ُ
من هذا الطعام وال حيرمه منه وقد تعب فيه ,وقد food as he (the servant) made effort to cook and serve
that food. It is unfit for a generous and magnanimous
أصلحه وأحرضه ,فال يليق باملروءة والكرم ُ
وحسن
person to deprive his servant from the food he has
املعاملة أن هذا اململوك ال يذوق من الطعام ,بل prepared and served; rather, he should give him some
ُّ ُّ
يعطيه منه ما يُطيِّ ُ
ب َ
of it to satisfy his longing and ward off his possible
نفسه ويرد تطلعه.
resentment if he is not given from it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
**

معاين املفردات:

َ
• خا ِد ُمه َ :من يقوم حباجته.
ُْ
ُّ َ
َ
• لقمة  :واحدة اللقم ،واللقم :يه ما يهيئه اإلنسان من الطعام لالتلقام.
َّ
• ويل عالجه  :أي عالج الطعام عند حتصيل آالته وحتمل مشقة َّ
حره ودخانه عند الطبخ وشقت به نفسه وشم راِئته.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ماكرم األخالق ,واألمر باتلواضع وترك اتلكرب ىلع العبد واخلادم.
َّ
َّ
 .2األفضل لصاحب ابليت أن يؤالك خدمه ،وممايلكه ،وضيوفه الصغار ،وال يرتفع ،وال يتكرب عن مؤالكتهم ومؤانستهم ،وأن يكون ذلك
باحتشام.
ً
 .3األفضل واألكمل أن يكون طعام املخدوم واخلادم واحدا.
 .4جواز استخدام الغري.

 .5أن اخلادم مؤتمن ىلع طعام السيد.

املصادر واملراجع:

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

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  1423( ،ـه -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبسَ
لوغ َ
للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي،
يح
ِ
َّ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
مكة
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األوىل  1427 ،ـه 2006م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام بَشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58192( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َْ ر
َ ََْ َ ْر َ ه
ْ َ
 فُك،إذا أرسلت لكبك المعل َم وذكرت اس َم اهلل

When you let loose your trained dog (after
a game) and you mention the name of
Allah, then eat what it catches for you.

ما أمسك عليك

**

1862. Hadith:

: احلديث.1862

ُ : قال-ريض اهلل عنه- عدي بن حاتم
َّ
 يا:قلت
عن
ُ
َّ
ُ
َ  فيُمس، إِّن أرسل الالكب املعلمة،رسول اهلل
َّ كن
،يلع
ِ
ََّ
َ َ
َ
ُ
،أرسلت لكبك املعلم
 "إذا:وأذكر اسم اهلل؟ فقال
ُْ
َ
َ
َ وذكرت
 وإن: قلت،" فلك ما أمسك عليك،اسم اهلل
ٌ َش ْكها
َ
َ ْ َ  ما لم ي، "وإن قَتلْ َن:قتلن؟ قال
،"لكب ليس منها
ْ
َ
ُ الصيد فأُ ُص
ُ
:يب؟ فقال
 فإِّن أريم بال ِمعراض:قلت هل
َ  وإن أصابَه،فخز َق فلكْ ُه
َ
َ باملعراض
بع ْر ٍض
رميت
"إذا
ِ
ْ
ُ
: وفيه، عن عدي حنوه، وحديث الشعيب."فال تأكله

`Adiyy ibn Haatim, may Allah be pleased with him,
reported: "I said: 'O Messenger of Allah! I send my
trained dogs, mention Allah's name, and they catch the
game for me.' So he said: 'When you let loose your
trained dog (after a game) and you mention the name
of Allah, then eat what it catches for you.' Then I said:
'Even if they (the dogs) kill it (the game)?' He said:
'Even if they kill it, so long as no other dog, which is not
one of them, participates with them.' I said: 'What if I
throw a blunt edged spear at the game and I hit it?' He
said: 'If you strike it and it pierces it, then eat from it; but
if it strikes the game with the blunt end, then do not eat
it.'" The Hadith narrated by Sha`bi from `Adiyy is similar
but it mentions: "...except if the dog eats from it, then
do not eat it, for I am worried that the dog caught it for
itself. If other dogs mix with yours, then do not eat from
it; because you only mentioned Allah's name when
sending your dog, not the other dogs." It also mentions:
"If you send your trained dog, then mention Allah's
name. If he catches it (the game) alive, then slaughter
it, but if it is killed and the dog does not eat from it, then
eat from it; because when the dog catches it, it is similar
to slaughtering." It also mentions: "Mention the name of
Allah when you shoot your arrow." It also mentions: "If
the game disappeared a day or two (two or three in
another narration), and you found the trace of your
arrow only, then eat from it as you like. But if you found
it drowned in water, do not eat from it; because you do
not know if it died from the water or your arrow”.

 فإن أكل فال تأكل؛ فإِّن أخاف،"إال أن يأكل اللكب

 وإن خالطها الكب،أن يكون إنما أمسك ىلع نفسه
 ولم تسم،من غريها فال تأكل؛ فإنما سميت ىلع لكبك

 "إذا أرسلت لكبك امللكب فاذكر اسم: وفيه."ىلع غريه

 وإن، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذحبه،اهلل
َ ْ َّ
اللكب
 فإن أخذ،أدركته قد قتل ولم يأكل منه فلكه
ِ
َ َ
 "إذا رميت بسهمك فاذكر اسم: وفيه أيضا."ذاكته
:ويف رواية-  "فإن اغب عنك يوما أو يومْي: وفيه."اهلل

 فلك، فلم جتد فيه إال أثر سهمك-ايلومْي واثلالثة
 فإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل؛ فإنك،إن شئت

 أو سهمك؟،ال تدري املاء قتله

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

`Adiyy ibn Haatim asked Allah's Messenger, may
Allah's peace and blessings be upon him, about hunting
with his trained dogs. The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, told him to
eat whatever the dogs catch as long as he mentions
Allah's name on letting them loose after the game, and
as long as no other dog hunts with them. If he finds
another dog, then he should not eat from it because he
only mentioned the name of Allah on sending his dog,
not someone else's dog. Moreover, the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
informed him that if he threw his spear and it pierced
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**

صىل اهلل عليه- سأل عدي بن حاتم رسول اهلل
َّ
 اليت علمها، عن االصطياد بالالكب املعلمة-وسلم
 لك مما أمسكن عليك إذا: فقال هل،صاحبها الصيد

ذكرت اسم اهلل عليها عند اإلرسال ما لم جتد معها
ً
ً
 فإن وجدت معها لكبا آخر فال تأكل فإنك،لكبا آخر
،إنما سميت ىلع لكبك ولم تسم ىلع لكب غريك
وكذلك إذا رميت باملعراض وهو الرمح وخزق أي

،دخل يف الصيد وأسال منه ادلم فلكه بَشط التسمية

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وإن أصابه بعرضه فقتله بذلك فال تأكل ،فإنه مات the animal and spilled its blood, then he could eat from
it so long as he mentioned Allah's name. If the spear,
بالصدم فأصبح اكملرتدية وانلطيحة ،وإذا أرسل لكبه however, stroke the animal with its blunt side, and it
ًّ
ووجد الصيد حيا لم تقتله الالكب فإنه جيب عليه أن died, then he should not eat from it. In this case, the
ً
animal died from being hit, like an animal that dies from
يذكيه حينئذ ويكون حالال ولو شاركه لكب آخر،
falling down or from being hit by horns. Also, if one
وسأهل عن الريم بالسهم إذا ذكر اسم اهلل عليه فأمره sends his trained dog and the game is found alive,
أن يأكل مما أصاب فإن اغب عنه يوم أو يومان ولم without being killed by the dogs, then it is necessary to
slaughter it at that moment. Eating it is permissible even
جيد فيه إال أثر سهمه فإنه جيوز هل األكل منه فإن if other dogs are found with it. He also asked him about
ً
وجده غريقا يف املاء فال يأكل فإنه ال يدري املاء قتله hunting with an arrow if he mentions Allah's name, and
the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
أم سهمه.
him, informed him that it is permissible for him to eat
the game that he hits by his arrow. If he finds it a day or
two later with nothing but the trace of his own arrow,
then it will be permissible for him to eat from it.
However, if he finds it drowned in water, then he should
not eat from it because he does not know whether it
died from drowning or from his arrow.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
ُّ
عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ
َ
َ َّ ْ َ
َ
َْ
َ
ْ ْ ُ
َلي ذكره أهل اللغة :أنه َسه ٌم ال ِريش َعليه ،ومجعهَ ،معاريض.
• ال ِمع َراض  :عصا رأسها حمنية ،وا ِ
ََ َ
َ َ
أص َ
خ َر َق َ :
اب َّ
الر ِمية ونفذ فيها.
•ف
َّ ْ
• الشع ِيب َ :عمر بن رشاحيل املحدث الراوية املشهور.
ْ ُ َ َّ َ ْ َّ
ب  :ال ُم َعلم.
• الملك
• ذاكته  :أي أن أخذ اللكب هل ذاكة رشعية بمْنلة ذبح احليوان.

فوائد احلديث:
ُّ
ِ .1حل ما صاده اللكب وحنوه اكلفهد ،أو الصقر وحنوه اكبلازي ،إذا اكن معلما وذكر اسم اهلل -تعاىل -عند إرساهل ،ويستوي فيه أن يدرك صاحبه
ً
ً
الصيد حيا أو ميتا.

َّ
َّ
 .2حتريم الصيد اَلي اشرتك يف قتله اللكب املعلم وغري املعلم.

ً
 .3أنه البد من التسمية عند إرسال السهم ،ويلحق بالسهم لك سالح صنع للريم من ابلنادق بأنواعها وأسمائها ،وتسقط التسمية ً
سهوا وجهال.
َ
 .4ال حيل الصيد اَلي اشرتك يف قتله املعلم وغريه؛ ألن غري املعلم لم يُذكر اسم اهلل عند إرساهل ،وكذلك اللكب اَلي ُجهل مصدره.
 .5ال حيل الصيد اَلي أكل منه اللكب املرسل وحنوه ،خشية أن يكون صاده نلفسه ولم يصده لصاحبه.
َّ
 .6جواز األكل مما صاده الصقر وحنوه من الطيور اجلارحة املعلمة ولو أكل من الصيد.
ً
 .7أن ما أدركته من صيد السالح ،أو اجلارح ًّ
حيا ،فال بد من تذكيته ،وإن اكن ميتا فرميه أو قتل اجلارح إياه هو ذاكته.

 .8إذا جرحت الصيد فوقع يف ماء ،واشتبه عليك :هل مات من سهمك أو من املاء فهو حرام ،خشية أن يكون مات من الغرق.

 .9أن املعراض وغريه من السالح إن قتل الصيد حبده ونفوذه ،فهو مباح؛ ألنه مما أنهر ادلم ،وإن قتله بصدمه وثقله ،فال يباح؛ ألنه من امليتة
املوقوذة.

456

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حتقيق حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.
اإلملام بَشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،ط دار
امليمان1426 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط دار املنهاج 1427ه.

الرقم املوحد)6636( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If one of you makes ablution and then
wears his leather socks, then let him wipe
over them (in his next ablution) and pray
while having them on without taking them
off, except if he becomes in the state of
Janaabah (after having intercourse or
ejaculating semen).

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح

 وًل خيلعهما إن شاء إًل, ويلصل فيهما,عليهما
من جنابة

**

1863. Hadith:

: احلديث.1863

`Umar and Anas, may Allah be pleased with both of -ريض اهلل عنه-  وعن أنس-موقوفا- عن عمر
them, reported that the Prophet, may Allah's peace and ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ
ولبس خفيه فليمسح
ِ  «إذا توضأ أحدكم:مرفوَع
blessings be upon him, said: "If one of you makes
ِّ َ
ْ
ُ
ablution and then wears his leather socks, then let him  وال َيلعهما إن شاء إال من, ويلُصل فيهما,عليهما
wipe over them (in his next ablution) and pray while
.»َجنابة
having them on without taking them off, except if he
becomes in the state of Janaabah (after having
intercourse or ejaculating semen)." The report of `Umar
is Mawqoof (the chain of narrators stops at his level
without attribution to the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him), while the report of Anas is
Marfou` (directly attributed to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him).
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ
َ إذا لبس
If someone wears his two leather socks after making  ثم بعد ذلك،خفيه بعد أن توضأ
المرء
ablution, then something nullifies his ablution and he
wants to make ablution again, it is permissible for him  ويصيل فيهما، فله املسح عليه،أحدث وأراد الوضوء
to wipe over them, then pray in them and not take them  بل هل، ملا يف ذلك من املشقة واحلرج،وال يْنعهما
ُ
off for that would be hard and difficult for him. Rather,
 تيسريا وختفيفا ىلع هذه األ َّمة؛ إال إذا،املسح عليهما
he can wipe over them as a way of making things easy
َ
َْ
ُ
and alleviating hardship for this Ummah. However, if he أجنب لزمه خلع اخلف واالغتسال ولو اكنت املدة
becomes in the state of Janaabah (sexually impure), in  وىلع هذا يكون املسح خاص يف حال الوضوء،باقية
that case he must take them off and make Ghusl (ritual
bath) even if there is time remaining for the period of ) توضيح األحاكم86/1(  سبل السالم.فقط
wiping over them. Based upon this, wiping is only
)165/1()تسهيل اإلملام275/1(
permitted when making ablution. [Subul-us-Salaam,
1:86, Tawdeeh-ul-Ahkaam, 1:275, Tas-heel-ul-Ilmaam,
1:165]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه ادلارقطين: رواه ادلارقطين حديث أنس ريض اهلل عنه: حديث عمر ريض اهلل عنه:راوي احلديث
- وعن أنس –مرفوَع-موقوفا-  عمر:اتلخريج
 بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ْ ِّ
ْ
.الرجلْي
 ال يْنع اخلُفْي من: أي: • ال َيلع ُهما

:فوائد احلديث

َ ُ وأنه ال جيوز املسح عليهما إال إذا ل، اشرتاط الطهارة يف املسح ىلع اخلفْي.1
.بسا بعد كمال الطهارة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2ديلل ىلع أنه ال جيب املسح ىلع اخلفْي ،بل هل خلعهما وغسل القدمْي؛ لقوهل  ":إن شاء " ،وحديث ثوبان يف األمر باملسح عليهما حممول ىلع
االستحباب أو اإلباحة.
ُ
َُ
 .3ظاهر احلديث :جواز املسح من غري تقييد بمدة؛ لقوهل  ":وال َيلعهما إن شاء إال من جنابة " لكن هذا اإلطالق مقيد بأحاديث أخرى ،ومنها
َ
ً
املسح ً
ُ
يوما ويللة وللمسافر ثالثة أيام بليايلها.
حديث يلع ،وصفوان -ريض اهلل عنهما -يف توقيت املسح ىلع اخلفْي ،للمقيم

 .4أن املسح ىلع اخلفْي َيتص باحلدث األصغر ال األكرب ،أما احلدث األكرب فال جيوز املسح معه ،بل البد من خلع اخلفْي وغسل القدمْي؛
لقوهل" :إال من َجنابة".
 .5مَشوعية الصالة يف اخلفْي وحنوهما؛ لقوهل" :ويلصل فيهما" ،وقد صح عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن يصيل يف نعليه".

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،تأيلف :يلع بن عمر بن أمحد ابلغدادي ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد
برهوم ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاِّن،
انلارش :املكتب اإلساليم .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _ 2006
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003 -م سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ

الرقم املوحد)8392( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When anyone of you comes to the mosque,
he should look (at his sandals). If he sees
any filth or dirt on his sandals, he should
wipe it off and pray in them.

 فإن رأى:إذا جاء أحدكم إَل املسجد فلينظر
يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهما

**

1864. Hadith:

: احلديث.1864

ْ
 بَينما: قال-ريض اهلل عنه- عن أِب سعيد اخلُدري
ِّ
 يصيل بأصحابه إذ-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ََْ َ
َ
َّ ،فوض َع ُهما عن يساره
فلما رأى ذلك القوم
خلع نعليه
َ
َ َّ
ََْ
صىل اهلل عليه- فلما قىض رسول اهلل
،ألق ْوا نِ َعال ُه ْم
َ
ُ َََ
محلك ْم ىلع ِإلقا ِء
 «ما: قال، صالته-وسلم
ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ُ ن َعال
، رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نِعانلا: قالوا،»كم
ِ ِ
-  إن جربيل:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
ََ
ْ
َ
-  أت ِاِّن فأخ َرب ِين أن فيهما قذرا-صىل اهلل عليه وسلم
ًَ
 إذا جاء أحدكم إىل املسجد: وقال،- أذى:أو قال
َْ ًَ
ََ ََْ
ْ
 فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليَ ْم َسحه:فلينظر
ِّ
.ويلُ َصل فيهما

Abu Sa‘eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him,
reported: "Once the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, was leading his
Companions in prayer when all of a sudden he removed
his sandals and placed them on his left. When the
people saw that, they threw off their sandals too. When
the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, finished his prayer he said:
'What made you all throw off your sandals?' They said:
'We saw you throw off your sandals, so we threw off
ours.' The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: 'Jibreel, may Allah's
peace and blessings be upon him, came to me and told
me that they had some filth on them (or he said 'dirt').'
Then the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: 'When anyone of you comes to the
mosque, he should look (at his sandals). If he sees any
filth or dirt on his sandals, he should wipe it off and pray
in them"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

One day, the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, led his Companions in prayer, then he
suddenly removed his sandals and placed them on his
left. When the Companions, may Allah be pleased with
them, saw this, they removed their sandals, following
the example of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him. When he, may Allah's peace
and blessings be upon him, finished his prayer and
turned towards them, he saw them in a state that they
had not been in when they began the prayer. So, he
asked them about the reason why they removed their
sandals. They responded with their statement: "We saw
you throw off your sandals, so we threw off ours," i.e.
following your attitude.They, may Allah be pleased with
them, did this because they thought that the
permissibility of praying in sandals had been
abrogated. So, the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, explained to them why he
removed his sandals as he said: "Jibreel, may Allah's
peace and blessings be upon him, came to me and told
me that they had some filth on them (or he said 'dirt'),"
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 بأصحابه ذات-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب
َ َ
ً
َ فجأة
 فلما،فوض َع ُهما عن يساره
 ثم خلع نعليه،يوم

، خلعوا نِعاهلم، ذلك-ريض اهلل عنهم- رأى الصحابة
ً
 فلما،-صىل اهلل عليه وسلم- تأسيًا ومتابعة للنيب
َ
ََ
واتلفت
 من صالته-صىل اهلل عليه وسلم- فرغ
إيلهم رآهم ىلع حالة غري احلال اليت دخلوا فيها
َ
 فأجابوه. فسأهلم عن َسبب خلع نعاهلم،الصالة
َ
َ َ َْ
َ َ لقيْت َن ْعلَيْك فَألْ َقيْ َنا نِ َع
:انلا" أي
 "رأيناك أ:بقوهلم
َ
ُّ
 نسخ إباحة-ريض اهلل عنهم- متابعة لك؛ ألنهم ظنوا
َّ الصالة
-عليه الصالة والسالم-  فبْي هلم،بانلعال

صىل اهلل-  "إن ِجربيل:السبب من خلع نعليه بقوهل
ََ
ْ
َ
:أو قال-  أت ِاِّن فأخ َرب ِين أن فيهما قذرا-عليه وسلم
ًَ
 جاء إىل انليب-عليه السالم-  أن جربيل:" يعين-أذى

 وهو يف صالته فأخربه؛ بأن-صىل اهلل عليه وسلم- نعاهل ال تصلح الصالة فيهما لوجود القذر أو األذى

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
هذا شك من الراوي -ثم قال -صىل اهلل عليه وسلمmeaning that Jibreel, peace be upon him, came to the -
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
َ
" :إذا جاء
أحدكم ْإىل املسجد فلينظر :فإن رأى يف while he was praying and informed him that his sandals
َ
ُ َ ِّ
ً
َ
ْ
ْ
َ
َن ْعلَيه قَ َذرا أو أذى فليم َ
سحه ويلصل فيهما" إذا أراد were not suitable to pray in because there was filth or
َ
َّ َ
dirt on them (the sub-narrator was uncertain which of
والصالة فيهما ،فالواجب عليه
دخول املسجد بهما
ُ the two words was used). Then, he, may Allah's peace
ً
َ
ً
ََ ُ
انلظر فيهما :فإن رأى فيهما قذرا ،أو أذى ،مسحه and blessings be upon him, said: "When anyone of you
َّ َّ
صىل بهما ،وليس comes to the mosque, he should look (at his sandals).
باألرض أو بغريها ،لزييل ذلك ،ثم
If he sees any filth or dirt on his sandals he should wipe
ُ
ُ
معىن هذا أن اإلنسان البد أن يصيل فيهما ،فقد يصيل it off and pray in them." Meaning that when a person
فيها وقد ال يصيل ،ولكن إذا أراد أن يُصيل بهما تعْي wants to enter the mosque and pray while wearing his
sandals, he must check them first. If he sees any filth
عليه اتلأكد من نظافتهما ،ثم صىل بهما إن شاء ،ومن
or dirt on them he must wipe it off by means of rubbing
َّ
ْ
صىل ولم يتنبه للنجاسة ،سواء اكنت يف نع ِله أو them against the ground or anything else in order to
ش َماغه أو قُبعته أو ثوبه ،ثم َ
علم بها يف أثناء الصالة remove it, and then he can pray in them. The Hadith,
ِ
however, does not mean that a person must pray in his
بادر إىل خلعه...فإن اكنت يف ثوبه أو رسواهل وأمكن sandals, rather, he may or may not pray in them. But if
َّ َ
َ
خلعه ،ومىض he wishes to pray in them, he must be sure of their
اتلخلص منها مع بقاء ما يَسرت عورته
cleanliness, and then he can pray in them if he likes.
يف صالته وال إَعدة عليه وإن اكن ال يتمكن من Whoever is praying and does not notice an impurity,
خلعه إال بكشف عورته قطع صالته ،وسرت عورته whether on his sandals, head covering, hat or clothes,
and then realizes it later while he is praying, he must
وأَعد الصالة.
quickly remove the soiled item. If filth is on his garment
or pants and he is able to remove them without
exposing his ‘Awrah (must-cover body parts), he should
remove them. Then, he should continue with his prayer
without having to repeat it. If he is unable to remove the
soiled item except by having his ‘Awrah exposed, he
must leave the prayer, (remove the dirt), cover his
‘Awrah, and repeat the prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود أمحد ادلاريم.
ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
• خلع  :ن َزع.
ً
َ
ُ
• أذى  :املراد به هنا :القذر.
• قَ َذر َ :
الو َسخ.

فوائد احلديث:
ِ .1شدة اعتناء اهلل -تعاىل -بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبعبادته.
َ
 .2أن من تنجس نعله ،ثم مسحه باألرض أو غريه وزالت عْي انلجاسة ،جاز الصالة فيه.
 .3فيه أن من واجبات الصالة :إزالة انلَّجاسة ،سواء اكنت َّ
انلجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلَ َدن أو ُ
ابلقعة.
 .4فيه أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب؛ ألنه دخل يف الصالة وهو جيهل تلبسه بانلجاسة ،ثم سأهلم عن السبب اَلي محلهم ىلع خلع

َ
نعاهلم ولو اكن يعلم الغيب ملا صىل يف نعاهل املتنجسة وملا سأهلم عن سبب خلعهم نعاهلم.
َ
َّ
ً َ
ُّ
ْ
َّ
كثريا ما يصاب باألذى وانلجاسة ،من أجل ُمبارشته األرض ،فلو لم يَك ِف يف تطهريه إال املاء ،لاكن يف ذلك
 .5سماحة الَشيعة ويَُّسها ،فاخلُف
َم َش َّقة َ
وحرج ىلع َّ
انلاس.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُّ
 .6استحباب الصالة بانلِّعال ،إذا صىل يف ماكن غري مفروش ،وقد أمر -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك ،فقال( :خالفوا ايلهود فإنهم ال يصلون يف
ُّ
َ
َ
نعاهلم ،وال ِخفا ِفهم) .رواه أبو داود ،وعند الْبار بلفظ( :خالفوا ايلهود وصلوا يف نِ َعالكم) واألمر حممول ىلع االستحباب وال جيب؛ ملا رواه عمرو
َ ً
ً
ُ
بن شعيب عن أبيه عن جده قال( :رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُصيل حا ِفيا ومنتعال) .رواه أبو داود ،لكن بعد أن فرشت اغلب املساجد
ِّ
ِّ
ُ
بالفرش ،فإن األوىل واألفضل للمصيل أن يصيل َحافيا حفاظا ىلع املال وىلع نظافة املسجد ومنعا تلأذي املصلْي مما قد حيصل هلم بسبب جماورته.
 .7استحباب وضع انلِّعال عن يسار ُ
المصيل دون ايلمْي إذا اكن لن يصيل فيهما ،وهذا خاص باإلمام ،أما املأموم ،ففيه تفصيل :فإن لم يكن عن

يساره أحد وضعها عن يساره ،وإن اكن عن يساره أحد وضعها بْي قدميه أو خارج املسجد أو يف موضع آخر ال يتأذى بها غريه؛ ملا رواه أبو هريرة -
ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-إذا صىل أحدكم فال يضع نعليه عن يمينه وال عن يساره فتكون عن يمْي غريه ،إال أن ال
يكون عن يساره أحد ،ويلضعهما بْي رجليه) .رواه أبو داود وحسنه األبلاِّن.
ً
أذى ،أو ٌ
قذر ،أو جنَاسة.
 .8ال جيوز دخول املسجد بانلِّعال ،إذا اكن فيهما
ََ
َ
َ
ْ
َّ
ً
َُ
لطائف َ
ُ
طاهرة نظيفة؛ قال تعاىلَ ( :و َط ِّه ْر َبيْ َ َّ
ْي
موضع عبادة ،فيجب أن تكون
وتطهريها عن األذى والقذر؛ ألنها
 .9فيه احرتام املساجد،
يت ل ِ ِ ِ
ِ
الس ُ
َوالْ َقائم َ
الر َّكع ُّ
ْي َو ُّ
جو ِد )[ ،احلج.]26 :
ِ
ِِ
َ َ
َ
 .10جواز العمل القليل يف الصالة ،إذا اكن ملصلحة الصالة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خلع نعله وهذا يستلزم احلركة ،إال أنها حركة
يسرية.
ُ
 .11يستفاد من قوهل" :فلما رأى ذلك القوم ،ألقوا نعاهلم" كمال متابعة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد
اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسْي سليم أسد ادلاراِّن انلارش :دار املغين للنَش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .مشاكة
املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م .توضيح األحاكم
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .مرقاة
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنَش
واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .رشح سنن أِب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن
العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10648( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Whenever the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, received good
news or glad tidings, he would fall down in
prostration out of gratitude to Allah.

إذا جاءه أمر َسور أو برش به خر ساجدا شاكرا
هلل.

 .1865احلديث:

**

1865. Hadith:

عن أِب بكرة ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه Abu Bakrah reported: "Whenever the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, received
َ
اكن «إذا جاءه أمر رسور ،أو ب ُ ِّ َ
َش به خ َّر ساجدا شاكرا
good news or glad tidings, he would fall down in
هلل».
prostration out of gratitude to Allah".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبْي احلديث الَشيف فعل انليب -صىل اهلل عليه The noble Hadith shows the attitude of the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, every
وسلم -لكما
جاءه أمر يَّسه أو بشارة بيشء حسن؛ أنه time he received good news or glad tidings. He used to
ً
اكن َير ساجدا سجود شكر هلل -تعاىل .-سجود fall down in prostration expressing gratitude to Allah the
Almighty. Prostration of gratitude has been made
الشكر رشع عند انلعم املتجددة ،أما انلعم املستمرة
permissible on the occasion of receiving a new
كنعمة اإلسالم ونعمة العافية والغىن عن انلاس وحنو blessing. However, it is not permissible in case of
ذلك فهذه ال يَشع السجود هلا؛ ألن نعم اهلل دائمة ال constant blessings such as the blessings of Islam,
health, richness, and the like. This is because the
تنقطع ،فلو رشع السجود َللك الستغرق اإلنسان blessings of Allah are perpetual and uninterrupted. Had
عمره يف السجود ،وإنما يكون شكر هذه انلعم prostration been made permissible for such type of
constant blessings, then one would have spent his
وغريهما بالعبادة والطاعة هلل -تعاىل.-
whole life in prostration. Rather, expressing gratitude
for such blessings should be by worshiping and
obeying Allah the Almighty.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ابن ماجه الرتمذي أمحد.
اتلخريج :أِب بكرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث يدل ىلع سجدة يقال هلا" :سجدة الشكر" ،ويه مستحبة عند جتدد نعمة ،أو اندفاع نقمة ،سواء أكانت انلقمة ،أو انلعمة خاصة
بالساجد ،أم َعمة للمسلمْي.
 .2سجود الشكر ال يفتقر إىل طهارة واستقبال القبلة كسجود اتلالوة.

 .3سجود الشكر من السنن املهجورة بْي انلاس يف هذا الزمان ،فينبيغ للمسلم إحياؤها عند حصول سببها.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،دار الفكر ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِّن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و َعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة
َّ
املكرمة ،الطبعة:
الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)11244( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If a judge issues a ruling, having tried his
best to decide correctly, and his ruling is
right, he will have a double reward, but if
he issues a ruling, having tried his best to
decide correctly, and his ruling is wrong, he
will have a single reward.

إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله

 وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر،أجران
**

1866. Hadith:

: احلديث.1866

 أنه سمع رسول-ريض اهلل عنه- عن عمرو بن العاص
َ
َ
 « ِإذا َحك َم: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ْ َ
ْ َ ُ
َ
َ َاجتَ َه َد ثم أ
َج
وإذا َحك َم
،ان
ر
أ
فله
صاب
اكم ف
ِ َ احل
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ َ
.»فاجتَ َهد ثم أخ َطأ فله أج ٌر

`Amr ibn al-`Aas, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
and blessings be upon him, said: 'If a judge issues a
ruling, having tried his best to decide correctly, and his
ruling is right, he will have a double reward, but if he
issues a ruling, having tried his best to decide correctly,
and his ruling is wrong, he will have a single reward"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This Hadith points out that if a judge tries his best ،يبْي احلديث أن احلاكم إذا بذل جهده يف القضية
concerning a certain case until he reaches what he َّ
َّ
thinks is the right decision, and then he gives his ruling ً واجتهد فيها حىت وصل باجتهاده إىل ما يعتقد أنه
ْ
accordingly, he will have a double reward if his ruling is  ثم حكم فإن اكن حكمه صوابا،احلق يف القضية
ً
sound and correct, and conforms to what is willed by
ِّ
 فله، يف أحاكمه-تعاىل-  وهو مراد اهلل،للحق
موافقا
Allah, the Almighty, from His rulings. One reward is for
ْ
his effort and keenness and the other for reaching the  وإن اجتهد؛. وأجر إصابة احلق، أجر االجتهاد:أجران
َّ
ٌ  فله،ولكنه لم يصل إىل الصواب
right decision. However, if he makes his best effort and  هو أجر،أجر واحد
does not reach a correct ruling, he will have a single
َّ
ِّ
reward for his diligence. Indeed, the effort exerted in  وفاته،االجتهاد؛ ألن اجتهاده يف طلب احلق عبادة
pursuit of the truth is in itself an act of worship. A judge  وال يأثم بعدم إصابة احلق بعد بذهل,أجر اإلصابة
ً
who earnestly endeavors to reach the correct decision ً َّ
ْ
 بَشط أن يكون َعملا مؤهال،جهده واجتهاده
does not incur a sin if he makes a wrong one, provided
.لالجتهاد
that he is knowledgeable and qualified for this
endeavor.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عمرو بن العاص:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ً
ًَُ ْ
َ
ُ
ُ
.واإللزام به
تبيْي احلكم الَشيع
: واصطالحا، املنع: واحلُك ُم لغة, أي أراد احلكم: • َحكم احلاكم
ً
ٌ
ً
َّ
َّ املشقة
ٍّ
.رشيع عميل بطريق االستنباط
حكم
 هو بذل الفقيه وسعه يف نيل: واصطالحا,والطاقة
 وهو، مأخوذ من اجلهد: االجتهاد لغة: • فاجتهد
ٍ
ً
ً
ً
ْ
. فيصادف فعله غري ما قصد، هو أن يقصد بفعله شيئا: واصطالحا، نقيض الصواب: اخلطأ لغة: • أخطأ
. وأجر إصابة احلق، أي أجر االجتهاد: • فله أجران
. أي أجر االجتهاد: • أجر

. يف املسألة-تعاىل-  أي وافق حكم اهلل: • أصاب
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فوائد احلديث:

ً
ً
ْ
ْ
ِّ
للحق ،فله أجران :أجر االجتهاد ،وأجر إصابة احلق ,وإن
 .1أن احلاكم إذا بذل جهده يف القضية ثم حكم ،فإن اكن حكمه صوابا موافقا
َّ
كنه لم يصل إىل الصواب ،فله ٌ
أجر واحد ،هو أجر االجتهاد.
اجتهد؛ ول
َّ ٌ َ َّ
َّ
ٍّ
َّ
 .2مفهوم احلديث :أن القايض إذا لم جيتهد ،بل حكم بدون إمعان وال حتر للصواب :أنه آثم؛ ألنه حكم بْي انلاس وهو ال يعرف احلق؛ فهذا يف
َّ
انلار.

 .3احلديث يدل ىلع أهمية القضاء ,وأنه ال حيصل إال باالجتهاد ,واالجتهاد ال يكون إال بالعلم الَشيع ,فال بد أن يكون القايض َعملا باألحاكم
الَشعية من أدتلها اتلفصيلية.

 .4جواز االجتهاد يف األحاكم الَشعية.

 .5أنه ليس لك جمتهد مصيبا ,وأن املصيب واحد ال يتعدد.

 .6فضل احلاكم اَلي ىلع هذا الوصف ,وأنه يغنم األجر يف لك قضية حيكم فيها ,وهلذا اكن القضاء من أعظم فروض الكفايات.
ً
جمتهدا فيه فال ضمان عليه.
 .7أن لك من ترصف بطريق رشيع

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-صحيح مسلم

املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت- .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ُ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م -فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد
العثيمْي ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :
عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)64682( :
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إذا خطب أحدكم املرأة ،فإن استطاع أن ينظر

When one of you betroths a woman, if he
can look at what urges him to marry her, let
him do so.

إَل ما يدعوه إَل نكاحها فليفعل

 .1867احلديث:

**

1867. Hadith:

عن جابر بن عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل
ُ
َ
أحدكم املرأة ،فإن
خطب
عليه وسلم" :-إذا
َ َْْ َ ْ
استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نِكاحها فليفعل".
ََ ُ
ُ
ُ
رأيت منها ما
فخطبت جارية فكنت أخت َّبأ هلا ،حىت
َدَعِّن إىل نكاحها َ
فزتوجتُها.
ِ
درجة احلديث :حسن.

Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: 'When one of you
betroths a woman, if he can look at what urges him to
marry her, let him do so.' So I proposed to a girl and
would hide for her until I saw what urged me marry her,
so I married her".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

دل احلديث ىلع استحباب تقديم انلظر إىل اليت يُراد This Hadith indicates the desirability for a man to look
at the woman whom he wants to marry. It is permissible
نِكاحها ،وانلظر يباح إىل الوجه والكفْي ،ألنه to look at the face and the hands, for the face indicates
يستدل بالوجه ىلع اجلمال أو ضده ،وبالكفْي ىلع beauty and the palms indicate plumpness or otherwise.
This is the opinion adopted by most scholars. It is not
خصوبة ابلدن أو عدمها ،وهذا مذهب األكَث ،وال
required to seek the woman's consent to look at her.
يشرتط رضا املرأة بذلك انلظر ،بل هل أن يفعل ذلك One may look when the woman is unaware of him,
يف غفلتها ،ومن غري تقدم إعالم كما فعله الصحاِب without knowing beforehand that he will look at her. In
this respect, the Companion Jaabir, may Allah be
جابر -ريض اهلل عنه ,-وإذا لم يمكنه انلظر استحب pleased with him, did so. If a man cannot look at the
هل أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إيلها وختربه بصفتهاwoman, he may send a woman whom he trusts to look ,
at her and describe her to him. It is permissible to do
ُ
إنما رشع ذلك ألنه أوىل وأرغب أن يُؤلف بينهما,
this because it is more expected that the future spouses
ألن زواجهما إذا اكن بعد معرفة فال يكون بعدها will live together amicably as their marriage was based
on acquaintance, and so they would, most probably,
اغبلا ندامة.
not regret getting married to each other.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• ما يدعوه إىل نكاحها َّ :
َّ
فليتحر يف َّ
انلظر إىل ما
ادلايع إىل انلاكح ،هو املال ،أو احلسب ،أو اجلمال ،أو ادلين ،وعليه فمن اكن غرضه اجلمال،
قصده بأن ينظر إيلها بنفسه ،أو أن يبعث من ينعتها هل.
• إذا خطب  :أي إذا أراد أن َيطب ،وأصل اخلِطبة هو طلب الزواج.
جار َية  :يه الشابة من النساء.
• ِ

فوائد احلديث:

َّ
ٌ
مطلب من مطالب انلاكح.
 .1أن اجلمال الظاهري
ً
َّ
ً
ً
مطلوبا مرغوبًا ،فيه فإن املستحب هو أن ينظر إيلها إذا عزم ىلع خطبتها ،واعتقد إجابته إىل ذلك ،ويه أيضا تنظر إيله
 .2إذا اكن اجلمال أمرا

وتسمع منه.

 .3أن انلظر إىل املخطوبة ال حيتاج إىل إذنها.
َّ
 .4احلكمة من ذلك أنه أحرى أن يكتب الوئام بينهما.
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 .5أنه جيوز للمرأة ً
أيضا أن تنظر إىل خاطبها؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
 .6أن هذا مما يُستَث من حتريم نظر وجه األجنبيَّة للرضورة.

ُ .7س ُم ُّو الَشيعة اإلسالمية ،حيث يطلب من اإلنسان أال يدخل يف أمر إال ىلع بصرية.

املصادر واملراجع:

-سنن أِب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه-

 2001م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ت :سمري بن أمْي الزهري ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية
َّ
َ
لوغ َ
العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
َّ
املكرمة.الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري  ,دار الفكر ،بريوت  ,الطبعة :األوىل 1422 ،ـه -
َ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه صحيح أِب داود – األم ،لْلبلاِّن .انلارش :مؤسسة غراس للنَش واتلوزيع،
املرام للم ِ
الكويت .الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)58061( :
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If a man invites his wife to his bed and she
refuses, and so he spends the night angry
with her, the angels will curse her until the
morning.

إذا داع الرجل امرأته إَل فراشه فأبت فبات

غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح

 .1868احلديث:

**

1868. Hadith:

عن أِب هريرة ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him reported
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
اهلل عليه وسلم« :إذا دَع الرجل امرأته إىل فراشه
blessings be upon him, said: "If a man invites his wife
َََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ََََْ
فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت to his bed and she refuses, and so he spends the night
angry with her, the angels will curse her until the
تصبح»
morning".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
أن ىلع املرأة إذا دَعها الرجل This Hadith indicates that a woman should answer her
يف هذا احلديث داللة
**

إىل حاجته يف اجلماع أن جتيبه ،وإال عرضت نفسها
ٌ
للعن املالئكة ،لكن هذا مقيد بما إذا غضب
الزوج كما ورد يف رواية ابلخاري ،أما إذا ريض بذلك
فال بأس ،وكذلك إذا اكن هناك عذر رشيع كما لو

اكنت مريضة ال تستطيع معارشته أو اكن عليها عذر
يمنعها من احلضور إىل فراشه فهذا ال بأس به ،وإال

فإنه جيب عليها أن حترض وأن جتيبه وإذا اكن هذا يف
حق الزوج ىلع الزوجة فكذلك ينبيغ للزوج إذا رأى
من أهله أنهم يريدون اتلمتع فإنه ينبيغ أن جييبهم

husband's request of having sexual intercourse with
her, or else she exposes herself to the angels' curse.
This is restricted, however, by the husband's anger, as
in Al-Bukhari's narration. If he does not object to her
refusal, there is no problem. This also applies if the wife
has a legitimate excuse, such as being too sick to have
sex or having another excuse that prevents her from
coming to the husband's bed. Other than that, she has
to respond to him. On the other side, the husband has
to fulfill the sexual needs of his wife, if he notices that
she wants to have sexual intercourse or asks him to do
so. Allah says: {And live with them in kindness.} [Surat]un-Nisaa: 19

يلعارشها كما تعارشه فإن اهلل -تعاىل -قال:

(وَعرشوهن باملعروف).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• دَع الرجل امرأته  :أي طلبها.

• إىل فراشه  :بكَّس الفاء ،وهو هنا كناية عن اجلماع.
• لعنتها املالئكة  :دعت عليها املالئكة باللعنة.

• حىت تصبح  :حىت يطلع الصباح ،لكن هذا القيد أغليب ،ألن أكَث طلب اجلماع يكون يف الليل ،فإذا طلب الرجل مجاع زوجته نهارا
وامتنعت يلحقها الوعيد ً
أيضا.

فوائد احلديث:
ِ .1عظم حق الزوج ىلع زوجته ،وأنه جيب هل عليها السمع والطاعة يف املعروف.
َّ
َّ
ً
َّ
تتكره ىلع زوجها إذا دَعها إىل فراشه من أجل اجلماع ،وأن امتناعها هذا يُعترب كبرية من كبائر
 .2أنه حيرم ىلع املرأة أن تمتنع أو تماطل أو
َّ
َّ
اَلنوب؛ فإنه يرتتب عليه أن املالئكة تلعنها حىت تصبح.
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ْ
َّ
أن العَشة احلسنة ُ
والصحبة الطيبة يه أن تسىع املرأة يف قضاء حقوق زوجها الواجبة عليها ،وتلبية رغباته ،وأن تؤديها ىلع أكمل وجه ممكن.
.3
ًّ
ً
 .4جواز لعن العصاة ولو اكنوا مسلمْي ،لكنه مقيد بكونه لعنا َعما وال جيوز توجيهه للمعْي.
5- .5يف احلديث ديلل ىلع قبول دَعء املالئكة لآلدميْي من خري أو رش.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام بَشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
َّ
َ
َّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنَش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت - .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422( ،ه) - .رشح رياض الصاحلْي ،البن عثيمْي ،نَش :دار الوطن للنَش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد
اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن
عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58098( :
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ً
إذا ديع أحدكم ،فليجب ،فإن اكن صائما،
ً
مفطرا ،فليطعم
فليصل ،وإن اكن

 .1869احلديث:

If anyone of you is invited, let him answer
the invitation. If he is fasting, let him
supplicate (for the inviter); if he is not
fasting, let him eat.
**

1869. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with her, reported -
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا ُد ِ َ
يع أحدكم فليُجب،
upon him, said: "If anyone of you is invited, let him
ِّ
ْ
فإن اكن صائما فليُ َصل ،وإن اكن ُمف ِطرا فليَ ْط َع ْم».
answer the invitation. If he is fasting, let him supplicate
(for the inviter); if he is not fasting, let him eat".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يفيد احلديث أن املسلم إذا دَعه أخوه إىل ويلمة This Hadith shows that if a Muslim invites his brother to
a marriage banquet, he should answer the invitation so
ً
العرس فعليه أن جييب دعوته تطييبا خلاطره as to please his brother and attend such a happy event.
ً
ومشاركة منه لفرح أخيه ،فإن اكن صائما صوم However, if one is observing an obligatory fast, in which
he makes up for missed days, or fasts a day that he
فريضة اكلقضاء وانلذر فإنه حيرض وال يأكل ،لكن
vowed to fast, then he should attend the party without
ً
ُ
فليدع هلم باخلري والربكة ،وإن اكن صومه نفال فإن eating. Still, he should invoke Allah's goodness and
شاء أفطر وأكل مع صاحب ادلعوة وإن شاء أكمل blessings upon his inviter. If he is observing a
supererogatory fast, he may either break his fast and
صومه ،إال أنه يتعْي عليه أن َيرب صاحب ادلعوة eat with the inviter or continue his fast. However, he
حباهل من صوم أو فطر حىت ال حيرجه ،لكن ذهابه should tell the inviter whether or not he is fasting so as
ً
ً
to avoid putting him in an awkward situation. In any
.
صائما
أو
وحضوره لدلعوة مؤكد مفطرا
case, answering the invitation is confirmed regardless
of whether one is fasting or not.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :ابوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• فليُ ِجب  :فليأت إىل ماكن ادلعوة.
ً
• فليصل  :الصالة لغة :ادلَعء ,واملراد هنا :فليدع.
• فليطعم  :فليأكل إن شاء.

فوائد احلديث:

َّ
صائما ً
ً
فرضا فال يُفطر ،وَيرب صاحب ادلعوة بصيامه؛ َلال يظن به
 .1أن الواجب هو إجابة ادلعوة ،أما األكل فليس بواجب ،لكن إن اكن
َّ
ً
ْ
ْ
َّ
كراهة طعامه ،وأما إن اكن الصوم نفال :فإن حصل بفطره وأكله جرب خاطر ادلايع ورغب املدعو بمشاركتهم يف األكل :فليفطر؛ وإال دَعَّ ،
وأتم
صومه.
ُْ
ً
ُ
 .2استحباب ادلَعء من املدعو لدلايع ،ويكون ادلَعء مناسبا لدلعوة واملقام ،ويظ ِهر الفرح وال ِغبطة لدلايع ،ويدخل الَّسور فهذا من بركة
احلضور واالجتماع.
 .3إن إجابة ادلعوة واجبة حىت ىلع الصائم لْلمر بذلك.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل 1417 ،ـه -منحة العالم يف

رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام-
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مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام بَشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمْي -املكتبة اإلسالمية
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427نيل األوطار -حممد بن يلع الشواكِّن -حتقيق :عصام ادلين الصبابطي -دار
احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58114( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
On raising his head from bowing in the
final Rak`ah of the Fajr prayer, he would
say: O Allah, curse so-and-so and so-andso, after saying: Sami`a Allahu liman
hamidah rabbana wa laka-l-hamd (Allah
hears those who praise Him, our Lord, all
praise belongs to You). So, Allah revealed:
{Not for you (O Muhammad) is the
decision.} [Surat Aal `Imraan: 128]

ْ
ُّ إذا َر َف َع َرأ َسه مِن
الركوع يف الركعة األخرية مِن
ً َْ ْ ر ً ر
ْ َ
َ
: بعدما يقول، امهلله العن فالنا وفالنا:الفجر قال
َ َ ه
َ َ
َْ ر
: فأنزل اهلل،احلمد
س ِمع اهلل ملن محِده َربنا ولك
َ
َ َ َ َْ
ْ َ ك م َِن األ ْمر
)َش ٌء
(ليس ل
ِ
**

1870. Hadith:

: احلديث.1870

 أنه سمع-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َ
 إذا َرف َع: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ
ْ َ
ُّ َرأ َسه ِمن
مهلل
َّ  «ا:الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر
َ
ً ُ ً ُ ْ َْ
َ
َ َ
مح َده
ِ  «س ِمع اهلل ملن: بعدما يقول.»العن فالنا وفالنا
َ َ َْ
َْ
 (لي َس لك ِم َن األم ِر: فأنزل اهلل.»َر َّبنا ولك احل َ ْم ُد
َ ُ َ َْ َ
ْ
ْ َ
،بن أ َم َّية
 يَد ُعو ىلع صفوان: ويف رواية.) اآلية... يش ٌء
ِ
َْ ْ َََ
َ
ُ
 (لي َس:ت
 فْنل، واحلارث بن هشام،وسهيْ ِل بن ع ْم ٍرو
َ
َ َ
ْ َ ك ِم َن األ ْمر
.)يش ٌء
ل
ِ

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of
them, reported that he heard the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, on
raising his head from bowing in the final Rak`ah of the
Fajr prayer, say: "O Allah, curse so-and-so and so-andso", after saying: "Sami`a Allahu liman hamidah
rabbana wa laka-l-hamd (Allah hears those who praise
Him, our Lord, all praise belongs to You)." So, Allah
revealed: "{Not for you (O Muhammad) is the
decision...} [Surat Aal `Imraan: 128]" According to
another narration of the Hadith: "He was invoking
against Safwaan ibn Umayyah, Suhayl ibn `Amr, and
Al-Haarith ibn Hishaam, so the following verse was
revealed: {Not for you (O Muhammad) is the decision...}
[Surat Aal `Imran: 128]”
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

ُ ربنا
ُ َُْي
َ عبد اهلل بن
In this Hadith, `Abdullah ibn `Umar, may Allah be  يف هذا-ريض اهلل عنهما- عمر
ِ
pleased with both of them, informs us that when the َ
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,  اكن إذا رفع-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:احلديث
ْ
ْ َ
َ
ُّ َرأ َسه ِمن
lifted his head from bowing in the final Rak`ah of the  وبعد،الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر
َ َ
َ
Fajr prayer and after saying: "Sami`a Allahu liman
ُ  «سمع:قوهل
 يقنت ىلع بعض ُرؤساء،»محده
ِ اهلل ملن
ِ
hamidah (Allah hears those who praise Him)," he made
ُُ َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
a strong invocation against some leaders of the ، آذوه يوم أح ٍد، وربما سماهم بأسمائهم،املَشكْي
ً
َْ
polytheists who caused him harm on the Day of Uhud, آية
ويلعنهم بأسمائهم؛ فأن َزل اهلل عليه ُم َعاتِبًا هل
and he would perhaps mention them by name, and
ََُْ
invoke Allah's curse upon them by their names. So  {ليس لك من األمر يشء}؛ وذلك ملا:تمنعه من ذلك
ْ َ
ُ ح
Allah sent down a verse upon him that included سن
 وسي،َسبَ َق يف علم اهلل ِمن أنهم سيُ ْس ِل ُمون
reproach and forbade him from doing that: {Not for you
ُ
.
هم
إسالم
(O Muhammad) is the decision...} [Surat Aal `Imraan:
128] That was due to Allah's prior knowledge that they
would accept Islam and become good Muslims
afterwards.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

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

معاين املفردات:

َ
َ ْ
ُ َ
• ركوعه  :الركوع :االحنناء ،يقال :ركع املصيل ،أي :احنىن بعد القيام حىت تنال راحتاه ركبْتيْ ِه ،أو حىت يطمنئ ظه ُره.
ُ
ُ َّ
َ ْ
• الفجر  :أي :صالة الفجر ،ويه الفريضة اليت ت َؤدى من طلوع الفجر إىل ُطلوع الشمس.
الس ُّ
الط ْر ُد واإلبعاد من َر ْ َ
ب ُّ
انلاسَّ :
• امهلل العن  :اللَّ ْع ُن من اهللَّ :
محته ،و ِمن َّ
وادلَعء.
ِ
ََ
َ ُ َ َ
مح َده وتق َّبله.
• سمع اهلل  :أجاب
اهلل من ِ
ُّ َّ
َّ
ِّ
ُ
• ملن محده  :احل َ ْمدِ :ضد اَلم ،وحقيقة احلمد :اثلناء ىلع املحمود مع املحبة هل واإلجالل.
• {ليس لك من األمر يشء}  :أي :إنما عليك ابلالغ ،وإرشاد اخللق ،واحل ِْرص ىلع مصاحلهم ،وإنما األمر هلل -تعاىل -هو اَلي يُ َدبِّر األمور،
َْ
ويض ُّل َمن يشاء .وقد َ
تاب اهلل ىلع هؤالء ُ
ُ
الـم َع َّي ِنْي وغريهم ،فهداهم لإلسالم -ريض اهلل عنهم-.
ويهدي من يشاءِ ،
َّ َ ُّ
َّ َ
• يدعو ىلع ُّ :
اتلذلل واخل ُ ُضوع.
الطلب مع
ادلَعء :هو

فوائد احلديث:
 .1جواز ُّ
ادلَعء ىلع املَشكْي يف الصالة.
 .2مَشوعية القنوت يف صالة الفجر للحاجة.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُّ
الـمد ُع ِّو هل أو عليه ال يرض الصالة.
الشخص
 .3ديلل ىلع أن تسمية
ِ
اهلل ملن َمح َده» ،واتلحميد وهو قوهلَّ « :
َ
جيمع بْي التسميع وهو قوهل« :سمع ُ
ربنا لك احلمد».
 .4اتلرصيح بأن اإلمام
ِ
ِ
ُ ََّ
 .5إثبات أن القرآن مْنل غري خملوق.
َْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ًّ
 .6بيان أن األنبياء ال ي ْم ِلكون نف ًعا وال ْضا ،وال يعلمون الغيب.
املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القرَعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه .القاموس الفقيه لغة
واصطالحا ،سعدي أبو حبيب ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)5940( :
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إذا رميت بسهمك ،فغاب عنك ،فأدركته فلكه،

 .1871احلديث:

If you shoot your arrow and it disappears
from sight and you find it later, you may eat
it (the game) unless it smells bad.

ما لم يننت

**

1871. Hadith:

عن أِب ثعلبة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Tha`labah, my Allah be pleased with him, reported:
"The Messenger of Allah, may Allah’s peace and
ََْ َ َ ْ َ
َ ْ
ك،
عن
فغاب
،
ك
عليه وسلم -قال« :إذا رميت بِسه ِم
blessings be upon him, said: If you shoot your arrow
َ ُْ ْ
ََْ ْ ُ َ ُُْ
فأد َركتَه فلكه ،ما ل ْم ين ِنت».
and it disappears from sight and you find it later, you
may eat it (the game) unless it smells bad"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أفاد احلديث أن الصائد إذا رىم الصيد بسهم وحنو

ذلك مما هو يف حكم السهم ,فأصاب الصيد ثم اغب
عن عْي الصياد ،ووجده بعد ذلك ,ولم جيد فيه ً
أثرا
ً َّ
قاتال إال سهمه جاز أكله ما لم يصل إىل مرحلة اتلغري
وانلنت؛ ألنه يصري حينئذ من اخلبائث ,ويرض بصحة

**

This Hadith stated that if a hunter fires an arrow or
something similar, and it hits the game but it disappears
from his sight, if he finds it later without any trace of
something causing it’s death other than his arrow, he
may eat it unless it has reached the point of decay, thus
becoming impure and harmful to human health.

اإلنسان إذا أكله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو ثعلبة اخلشين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• إذا رميت بسهمك  :أي إذا رميت السهم ىلع صيد ،أو إذا رميت الصيد بسهم.
• فغاب عنك  :أي :فلم جتده إال بعد مدة ولم جتد فيه إال أثر سهمك.
• ما لم يُننت  :ما لم تتغري راِئته ،وختبث.

فوائد احلديث:
 .1حيل أكل الصيد ولو اغب عن صاحبه ما لم يفسد حلمه وتتغري راِئته.
 .2نيه املسلم عن أكل ما تعفن من الطعام وتغريت راِئته.
 .3عناية اإلسالم بصحة اإلنسان وحفظها مما قد يؤثر عليها.
املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان

املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ُ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م -فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد
العثيمْي ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف:
عبد اهلل بن صالح الفوزان ،النَش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)64652( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

إذا سجد أحدكم فال يبك كما يبك ابلعري،

When any of you prostrates, he should not
kneel down like a camel; rather, he should
put down his hands before his knees.

ويلضع يديه قبل ركبتيه

 .1872احلديث:

**

1872. Hadith:

ً
مرفوَع« :إذا سجد Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه-
that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
ََْ َ ْ
َ َ ُ ُ
ربك َك َما يَ ْ ُ
ك ْم فَ َال يَ ْ ُ
رب ُك َ
قبل
يديه
ع
ض
يل
و
ري،
ع
ابل
أحد
ِ
upon him, said: “When any of you prostrates, he should
ركبتيه».
not kneel down like a camel; rather, he should put down
his hands before his knees”.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبْي احلديث الَشيف طريقة الْنول للسجود ،ويه This Hadith demonstrates the way of going down for
prostration. It suggests that one should place his hands
أن يبدأ بوضع ايلدين قبل الركبتْي ،وجاءت أحاديث down before his knees. However, there are other
أخرى يف الْنول بالركبتْي قبل ايلدين ،فالك األمرين Hadiths stating that one should place his knees down
before his hands. So, both ways are valid, and the one
جائز وال يُنكر ىلع من فعل هذا أو فعل هذا.
who does this or that should not be subject to criticism.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي خمترصا والنسايئ وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ً
براك :وقع ىلع بركهَ َ ،
والربك :ما ييل األرض من صدر ابلعري.
• فال يربك  :يقال :برك ابلعري

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث بيان صفة اهلوي يف السجود ،وهو أن يضع يديه قبل ركبتيه.
 .2اختلف العلماء يف هذه املسألة ىلع ثالثة أقوال :القول األول :أن املصيل يهوي إىل السجود بتقديم الركبتْي ثم ايلدين .والقول اثلاِّن :أن املصيل
يهوي إىل السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه .القول اثلالث :أنه خمري يف تقديم أيهما شاء ،وقد أمجعوا ىلع أن الصالة بكلتا الصفتْي جائزة ،وإنما
اخلالف يف األفضل.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِّن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و
َعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسْي
سليم أسد ادلاراِّن ،دار املغين للنَش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص
ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح
أبو غدة ،مكتب املطبوَعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد
اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10938( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

إذا صىل أحدكم الركعتني قبل الصبح،

When anyone of you prays two Rak‘ahs
(units of prayer) before the dawn prayer,
he should lie on his right side.

فليضطجع ىلع يمينه

 .1873احلديث:

**

1873. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "When anyone of you prays two
Rak‘ahs (units of prayer) before the dawn prayer, he
should lie on his right side." Marwaan ibn al-Hakam
said to him: "Is it not enough that one of us walks to the
mosque until he lies on his right side?" According to the
version of ‘Ubaydullaah, he (AbuHurayrah) replied:
"No." This statement (of Abu Hurayrah) reached Ibn
‘Umar. He said: "Abu Hurayrah exceeded the limits on
himself." He was asked: "Do you approve of what he
says?" He replied: "No, but he dared and we showed
cowardice." This (criticism of Ibn ‘Umar) reached Abu
Hurayrah. He said: "What is my sin if I committed it to
?"memory but they forgot

صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا صىل أحدكم الركعتْيقبل الصبح ،فليضطجع ىلع يمينه» ،فقال هل مروان بن
احلكم :أما جيزئ أحدنا ممشاه إىل املسجد حىت

يضطجع ىلع يمينه ،قال عبيد اهلل يف حديثه :قال :ال،
قال :فبلغ ذلك ابن عمر ،فقال :أكَث أبو هريرة ىلع

نفسه ،قال :فقيل البن عمر :هل تنكر شيئا مما يقول؟

قال« :ال ،ولكنه اجرتأ وجبنا» ،قال :فبلغ ذلك أبا
هريرة ،قال« :فما ذنيب إن كنت حفظت ونسوا».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبْي احلديث أن السنة بعد أن يصيل اإلنسان ركعيت This Hadith states that it is from the Sunnah of the
Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon
الفجر أن يضطجع ىلع شقه األيمن حىت تقام him, to lie down on one’s right side after praying the two
الصالة .حكمة ختصيص األيمن َلال يستغرق يف Rak‘ahs before the Fajr. He is to remain in this position
َّ
until the Iqaamah (second, small call for prayer when
انلوم؛ ألن القلب من جهة اليسار ،متعلق حينئذ
the prayer is about to start) for the prayer is called. The
َ َ
غري مستقر ،وإذا نام ىلع اليسار اكن يف دعة wisdom behind lying on one’s right is so that the person
does not fall asleep, since the heart is located on the
واسرتاحة ،فيستغرق.
left side of the chest. When a person lies down on his
left side, he is more prone to falling asleep, because he
will feel more relaxed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،والرتمذي ،وأمحد.
اتلخريج :أبوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:
 .1استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن ،قبيل صالة الصبح.
َّ
َّ
 .2احلكمة من اضطجاعه ىلع الشق األيمن هو أن القلب يف اجلانب األيَّس ،فإذا نام عليه استغرق يف انلوم ،وإذا نام ىلع شقه األيمن ،فإنه يقلق
وال يستغرق يف انلوم؛ لقلق القلب ،ويف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لصالة الفجر ،واهلل أعلم.

 .3هذا االضطجاع إنما يكون إذا صىل راتبة الفجر يف ابليت ،أما إذا صالها يف املسجد فال يَشع هل االضطجاع.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،ألِب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوريَ ،علم الكتب .سنن الرتمذي ،ألِب عيَس حممد بن عيَس
الرتمذي ،حتقيق  :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت .السنن ،ألِب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِّن ،دار الفكر ،حتقيق:
حممد حميي ادلين عبد احلميد .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .صحيح أِب داود ،حممد نارص ادلين األبلاِّن،
مؤسسة غراس للنَش واتلوزيع ،الكويت.

الرقم املوحد)11258( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When one of you prays and he does not
know whether he has added or subtracted
Rak‘ahs (units of prayer) to, or from, his
prayer, he should perform two prostrations
while he is sitting. If the devil comes to him
and says: "You have broken your ablution,"
then he should say: "You have lied," unless
he smells it with his nose or hears it with
his ears.

،إذا صىل أحدكم فلم يدر زاد أم نقص
 فإذا أتاه،فليسجد سجدتني وهو قاعد

: فليقل، إنك قد أحدثت: فقال،الشيطان

 أو صوتا بأذنه، إًل ما وجد رحيا بأنفه،كذبت
**

1874. Hadith:

: احلديث.1874

ْ
 أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أِب سعيد اخلُد ِري
ْ
 إذا صىل أحدكم فلم يَد ِر:صىل اهلل عليه وسلم قال
َ
َ
ُ  فَلْيَ ْس،زاد أم نَقص
 فإذا أتاه،جد سجدتْي وهو قاعد
ْ َ َْ ْ َ
َ
ْ
 إال، كذبت: فليَقل،ت
 إنك قد أحدث: فقال،الشيطان
ُُ ً
ْ ً
َ ما
. أو صوتا بِأذ ِن ِه،رحيا بأن ِفه
وجد

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: "When one of you prays
and he does not know whether he has added or
subtracted Rak‘ahs (units of prayer) to, or from, his
prayer, he should perform two prostrations while he is
sitting. If the devil comes to him and says: 'You have
broken your ablution,' then he should say: 'You have
lied,' unless he smells it with his nose or hears it with
his ears".
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Meaning of the Hadith: If a person prays and, while معىن احلديث " إذا صىل أحدكم فلم يَ ْدر زاد أم
ِ
doing so, doubts whether his prayer is complete or
َ
incomplete or whether he has added to it, what should  ثم إنه يف أثناء الصالة، إذا صىل اإلنسان:نقص " يعين
**

he do? The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, says that in this case, one has
to offer two prostrations after he finishes the recitation
of the Tashahhud at the end of the prayer. He should
do this while he is sitting, and this means that he is not
required to stand up in order to perform such
prostration. The apparent meaning of this Hadith is that
if the praying person doubts whether he has added or
omitted something, then he is only required to perform
two prostrations in compliance with the apparent
indication.
However, this apparent indication
contradicts the explicit wording of the Hadith reported
by Abu Sa‘eed, may Allah be pleased with him, and
which is narrated in Sahih Muslim. It reads: "When any
one of you is in doubt about his prayer and he does not
know how much he has prayed, whether it was three or
four (Rak‘ahs), then he should cast aside his doubt and
base his prayer on what he is certain of." Thus, one
should consider the lesser number because it is what
he is certain of, while the higher number of Rak‘ahs is
subject to doubt. So one should cast aside doubt and
act upon what he is certain of, which is the lesser
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دخله الشك هل تمت صالته أو نقص أو زاد فيها
ْ
فماذا يفعل ؟ "فل ِي ْس ُجد سجدتْي وهو قاعد" أي أن
،الواجب ىلع من شك يف صالته هل زاد فيها أو نقص
"  " وهو قاعد.أن يسجد سجدتْي بعد أن يتم تشهده
 بل يسجد،أي ال يلزمه القيام لإلتيان بسجود السهو

 أن املصيل إذا شك فلم: وظاهر احلديث.وهو قاعد
ً
ْ
 فليس عليه إال سجدتان عمال،يَدر زاد أو نقص
 لكن هذا الظاهر َيالفه منطوق.بظاهر احلديث

حديث أِب سعيد _ ريض اهلل عنه _ يف مسلم عن

 " إذا شك: انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ قال
ْ
 أثالثا أم، فلم يَدر كم صىل،أحدكم يف صالته
َْ
نب ىلع ما استيقن " فيعترب
ِ أربعا ؟ فليطرح الشك ويل
نفسه أنه صىل ثالث ركعات؛ ألن هذا هو ايلقْي

 فوجب طرح الشك والعمل،واألربع مشكوك فيها
ْ
َ
 إنك: فقال، " فإذا أتاه الشيطان.بايلقْي وهو األقل
َ ْقد أَ ْح َدث
 إذا جاءه الشيطان يف صالته: ت " يعين

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ْ
َ
أح َدث ،كما يف حديث عبد number. The devil comes to the person while they are
وسوس هل وخ َّيل إيله أنه
offering the prayer and whispers to them in order to
اهلل بن زيد _ ريض اهلل عنه _ يف الصحيحْي عن make them think that they are no longer in a state of
انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _  " :يأِت أحدكم ritual purity. ‘Abdullaah ibn Zayd, may Allah be pleased
with him, reported that the Messenger of Allah, may
الشيطان يف صالته َفيَنْ ُفخ يف َمقعدتهَ ،فيُ َّ
خيل إيله أنه
Allah's peace and blessings be upon him, said: "The
َ َ
ً ْ
َ
َْ
أحدث" "..فليقل :كذبت ،إال ما وجد رحيا بأن ِفه ،أو devil comes to one of you during the prayer and blows
ُ
صوتًا بأذنه ".أي يقول يف نفسه ألن املصيل َمنْيه عن air in his bottom, making him think that he has broken
his ablution." [Al-Bukhari and Muslim] If this happens
الالكم يف الصالة وتبطل به؛ لقوهل _ صىل اهلل عليه during the prayer, one has to say within himself that the
وسلم _  " :إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من devil has lied. He should not say this statement out
;loud, since speaking is not permitted during prayer
الكم انلاس ."..وىلع هذا  :إذا جاء الشيطان يف صالة
rather, it invalidates the prayer. The Messenger of
العبد وسوس إيله بأنه أحدث فليقل يف نفسه Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, " :
كذبت " ويستمر يف صالته ،وال َيرج منها إال إذا said: "It is invalid to utter anything of people's speech
inside this prayer." In conclusion, if the devil comes to
ْ
ُ
تيقن احلدث ،كأن يَش َّم رحيَا أو يسمع صوتا .
someone while he is praying and whispers to him that
he has broken his ablution, then he is to say within
himself that the devil has lied and continue with his
prayer and not exit it unless he is certain that he has
invalidated his ablution due to detecting a smell or
hearing a sound.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد
ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري _ ريض اهلل عنه _
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام
معاين املفردات:

• الشيطان  :خملوق من نار اليرى إال إذا تشلك ،حريص ىلع إغواء اإلنسان وإيقاعه يف الَشك والضالل ،وزعيم الشياطْي هو إبليس.
• صىل  :الصالة :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم

فوائد احلديث:
 .1إثبات وجود الشيطان.
 .2ديلل ىلع حرص الشيطان ىلع إفساد عبادة بين آدم خصوصا الصالة؛ وما يتعلق بها.
َ
 .3الشيطان عدو ُمبْي بلين آدم ،فمن ت َمادى معه ،أغواه وأضله ،فإذا لم يستطع إغواءه بالشهوات ،جاءه من طريق الشبهات؛ فالواجب ىلع املسلم
جماهدته وطرده وعدم االتلفات إىل ما يوسوس به ،وأن يكذبه ،وأن يعمل بايلقْي ويرتك الشك ،فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان.

 .4وجوب سجود السهو إذا سها ،سواء اكن يف صالة الفرض أو انلفل؛ لعموم احلديث.
َ
 .5فيه أن اخلارج من الف ْرج ناقض للوضوء ،وهذا حمل إمجاع بْي العلماء.
ً َ
متطهرا ،فخ َّيل إيله الشيطان أنه أحدث ،ولم يتحقق ذلك يقينا،
 .6يف احلديث  :قاعدة فقهية  " :أن ايلقْي ال يزول بالشك " فإذا اكن اإلنسان
فاألصل أنه باق ىلع طهارته ،فال يلتفت إىل هذه الشكوك والوساوس.
َ
 .7عدم جواز اخلروج من الصالة ،إال إذا تيقن احلدث.
 .8فيه أن حديث َّ
انلفس ال يؤثر ىلع الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد ، ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش:
انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
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َّ
املكرمة الطبعةُ :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمْي ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية،
مرص1427( ،ه) .الَشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمْي ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1428 - 1422( ،ه)ـ (ج)5/2

الرقم املوحد)8406( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

،إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينِصف

If any of you passes wind while praying, let
him withdraw (from the prayer), perform
ablution, and repeat the prayer.

 ويلعد الصالة،ويلتوضأ

**

1875. Hadith:

: احلديث.1875

`Ali ibn Talq, may Allah be pleased with him, reported: صىل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن يلع بن َطلق
“The Prophet, may Allah's peace and blessings be
ُ أح
َ  «إذا فَ َسا: أنه قال-اهلل عليه وسلم
يف
كم
د
upon him, said: "If any of you passes wind while
َ َْْ َ
.» َويلُ ِع ِد الصالة، ويلتوضأ،رصف
praying, let him`Ali ibn Talq, may Allah be pleased with
ِ الصالة فلين
him, reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "If any of you passes wind
while praying, let him withdraw (from the prayer),
perform ablution ,and repeat the prayer.” withdraw
(from the prayer), perform ablution ,and repeat the
prayer”.
**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

If someone praying passes wind - with or without a إذا أحدث املصيل بفساء أو ْضاط أو أي ناقض من
ً
sound - or does anything else that nullifies the ablution,
ً  سواء اكنت الصالة،نواقض الوضوء
،
نفال
فرضا أو
whether in an obligatory or a supererogatory prayer, he
must leave his prayer and not continue. He must then  ثم،فعليه أن ينرصف من صالته وال يستمر فيها
perform ablution and repeat the prayer. This Hadith is
 ولكن، واحلديث ضعيف. ثم يُعيد الصالة، يتوضأ
weak. However, another Hadith that was narrated by
Al-Bukhari and Muslim proves this ruling, as someone صىل اهلل- يدل ىلع هذا احلكم أنه شيك إىل انليب
complained to the Prophet, may Allah's peace and  الرجل اَلي َييل إيله أنه جيد اليشء يف-عليه وسلم
blessings be upon him, that it seemed as if he had
passed wind during his prayer. The Prophet, may  حىت يسمع-أو ال ينرصف-  «ال ينفتل:الصالة؟ فقال
Allah's peace and blessings be upon him, said: "He
. متفق عليه.»صوتا أو جيد رحيا
should not leave (his prayer) until he hears a sound or
detects an odor." [Al-Bukhari and Muslim] [Tawdeehul-Ahkaam, Subul-us-Salaam, Tas-heel-ul-Ilmaam,
Fat-h Dhil-Jalaal Wal-Ikraam]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  يلع بن َطلق:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ
ُ
ُّ الريح من
ِّ  خروج:الفساء
.ادلبر بال َصوت
: • ف َسا

:فوائد احلديث

َ
َّ ) (إذا فَ َسا: كما يف قوهل، جواز اتلرصيح بما يُستحيا منه عند احلاجة.1
.وانلاطق بهذا أشد انلاس َحياء
َّ
ْ ُ
َّ ويتوضأ ويعيد
.الصالة؛ بلطالن صالته باحلَدث
،المح ِد ِث من صالته
 وجوب انرصاف.2
ْ ْ
َ
ِّ
. لم يأمر إال بالوضوء-صىل اهلل عليه وسلم-  عدم وجوب االستِنجاء من الريح؛ ألن انليب.3
ُْ
َ
َ
. حىت يَرفع َحدثه، وأن الصالة ال تصح من حم ِدث، أن رفع احلَدث رشط لصحة الصالة.4
َّ
َ حير ُم ىلع من
َّ يستمر فيها
ًّ
َّ
ُ .5
 يمنع االستمرار فيها؛ فإن صالته بال وضوء،حدث َمنَع ابتداء الصالة
صوريا؛ فلك
 ولو،ويتمها
أحدث يف الصالة أن
ٍ
َّ
ُ
ٌ وتالع
ِّ بالشعائر
ِّ استهزاء
ٌ
.ادليِنية
ب
،بادلين
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ُ
َّ
الريح من ُّ
الوضوء ،وتَ ُ
أن خروج ِّ
َ
بطل به الصالة ،وقد أمجع العلماء ىلع هذا.
ادلبر يَنقض
.6
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ِّ
َ
َّ
 .7مجيع األحداث انلاقِضة للوضوء ،حكمها كحكم خروج الريح ،فيما ذ ِكر من األحاكم.
ْ
َ
ِ .8عظم شأن الصالة ،وأن اإلنسان إذا وقف بَْي يَدي اهلل -تعاىل -ال بُد أن يكون ىلع أكمل وجه.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين
األبلاِّن ،نَش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي،
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
مكة
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح
العثيمْي ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10636( :
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إذا قدم العشاء ،فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة

If the supper is served, then start eating it
before praying the Maghrib prayer, and do
not be hasty in finishing it.

املغرب ،وًل تعجلوا عن عشائكم

 .1876احلديث:

**

1876. Hadith:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, -
reported that Allah's Messenger, may Allah's peace
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا قُ ِّد َم َ
الع َش ُ
فابدءوا
،
اء
and blessings be upon him, said: "If the supper is
ُ َ ُّ
َْ َ
به قبل أن تصلوا صالة املغرب ،وال تعجلوا عن served, then start eating it before praying the Maghrib
َ
prayer, and do not be hasty in finishing it".
َعشائكم».

ِ

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

أي :إذا حرض الطعام وحرضت الصالة فابدؤوا بتناول If the food is served at the same time that the prayer is
about to be performed, then start eating the food before
الطعام ،قبل أن تصلوا ،حىت ولو اكنت الصالة قصرية you pray, even if the time for the prayer is a short time,
الوقت ،حمدودة الزمن ،كصالة املغرب؛ حىت ال such as that of the Maghrib prayer. The reason is to
keep the mind focused on the prayer during the prayer,
ينشغل ذهن املصيل يف الصالة بالطعام ،قال أبو
and not be preoccupied by the food. Abu ad-Dardaa
ادلرداء :من فقه املرء إقباهل ىلع حاجته حىت يقبل ىلع said: "From the signs of a sound mind is to finalize your
needs so that the mind is free to focus during the
صالته وقلبه فارغ .رواه ابلخاري عنه تعليقا.
prayer. Al-Bukhari narrated this Hadith in a suspended
narration.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• قُ ِّد َم َ
الع َش ُ
اء  :الطعام اَلي يؤلك يف وقت العيش ،وهو آخر انلهار ،وظاهر هذا احلديث وغريه أن َعدة أهل املدينة أنهم يتناولون طعام العشاء
قبل املغرب ،ألنهم أهل حرث فال يفرغون إال آخر انلهار.

فوائد احلديث:

َّ
ُ ِّ
 .1إذا اكن وقت صالة املغرب وقد قدم طعام العشاء ،وانلفوس متشوقة إيله ،فإن األفضل هو تقديم الطعام قبل أداء الصالة.
ِّ َ
َّ
 .2احلكمة يف هذا :هو أن املطلوب يف الصالة هو حضور القلب ،واحلاجة إِىل الطعام تشغل القلب ،وحتول دون اخلشوع يف الصالة ،ففضل تقديم
َّ
األكل ىلع دخول الصالة ،تلؤدى الصالة براحة ابلال ،وحضور القلب.

 .3يؤخذ منه إبعاد لك ما يشغل انلفس عن الصالة ،ويليه القلب عن استحضار معاِّن الصالة ،من القراءة واألذاكر ،واتلنقل فيها من ركن إىل
ركن آخر.
 .4مجهور العلماء محلوا تقديم الطعام ىلع الصالة؛ ىلع انلدب.
ُ ِّ
 .5إذا ضاق وقت الصالة املكتوبة؛ حبيث لو قدم الطعام خلرج وقتها -فجمهور العلماء ىلع تقديم الصالة؛ حمافظة ىلع الوقت.

 .6هذا احلكم فيما إذا اكنت انلفس حمتاجة للطعام ،ومتعلقة به ،أما مع عدم احلاجة إيله ،وإنما حان وقت وجبة َعدية ،فالصالة واجلماعة هلا
َّ
ِّ
ويفوت الصالة أول وقتها أو يف اجلماعة أو َيرج الصالة
مقدمة ىلع ذلك ،ىلع أنه ال ينبيغ أن جيعل وقت طعامه ،أو وقت منامه يف وقت الصالة،
عن وقتها ألجل ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري  ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نَش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث
من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان  ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط 1
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 1427،ـه2006/م7،جمدلات .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10876( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
When you recite Alhamdulillah, i.e. Suratul-Faatihah, recite "Bismillahi arRahmaani ar-Raheem (In the name of
Allah, the Most Beneficent, the Most
Merciful). It is the mother of the Qur'an,
the mother of the Book, and the seven oftrepeated verses, and "Bismillahi arRahmaani ar-Raheem" is one of these
verses.

 بسم اهلل الرمحن: احلمد هلل فاقرءوا:إذا قرأتم
 والسبع، وأم الكتاب، إنها أم القرآن،الرحيم
 وبسم اهلل الرمحن الرحيم إحداها،املثاين

**

1877. Hadith:

: احلديث.1877

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة

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 you recite
Alhamdulillah, i.e. Surat-ul-Faatihah, recite 'Bismillahi
ar-Rahmaani ar-Raheem (In the name of Allah, the
Most Beneficent, the Most Merciful)'. It is the mother of
the Qur'an, the mother of the Book, and the seven oftrepeated verses, and 'Bismillahi ar-Rahmaani arRaheem' is one of these verses".

: احلمد هلل فاقرءوا: إذا قرأتم:-صىل اهلل عليه وسلم
 وأم،﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ إنها أم القرآن

﴾ و﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم، والسبع املثاِّن،الكتاب

.إحداها

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This noble Hadith indicates that it is permissible to يبْي احلديث الَشيف مَشوعية قراءة البسملة قبل
recite the Basmalah (saying "Bismillahi ar-Rahmaani
ar-Raheem") at the beginning of Surat-ul-Faatihah in الفاحتة يف الصالة؛ وعلل ذلك بأنها جزء من سورة
ً  واملراد قراءتها،الفاحتة
ً
prayer, because it is part of the Surah. However, he  فقد ورد عدم،جهرا
رسا ال
means that it should be recited in a low voice and not
 إن: وقال الطحاوي،اجلهر يف أحاديث أكَث وأصح
loudly, since this is what has been transmitted in more
authentic Hadiths. At-Tahaawi said: "Abandoning صىل- ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب
reciting the Basmalah aloud in prayer has been
. وخلفائه-اهلل عليه وسلم
collectively and contiguously reported from the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
and his successors".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابليهِق ادلراقطين:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. سنن ادلارقطين:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُ
ُ
. وسميت الفاحتة السبع املثاِّن؛ ألنها تثىن يف لك صالة أي تقرأ وتعاد، سورة الفاحتة: • السبع املثاِّن

:فوائد احلديث

َّ
. فيه منها، وذكر العلة يف ذلك بأنها إحدى آيات الفاحتة، عند إرادة قراءة الفاحتة، احلديث يدل ىلع مَشوعية قراءة "البسملة" يف الصالة.1

-صىل اهلل عليه وسلم-  وذكر بعض العلماء أن ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب، اجلهر بالبسملة معارض بأحاديث صحيحة.2
.وخلفائه
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان 1424 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لْلبلاِّن ،ط،3
املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .سنن ابليهِق الكربى ،أمحد بن احلسْي أبو بكر ابليهِق ،مكتبة دار ابلاز ،مكة املكرمة 1414 ،ـه– 1994م ،حتقيق:
حممد عبد القادر عطا .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.

الرقم املوحد)10913( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
If there is enough water to fill two pitchers,
then it will bear no impurity.

إذا اكن املاء قلتني لم حيمل اْلبث

 .1878احلديث:

**

1878. Hadith:

َ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قالُ :سئِل
َُ ُُ
وبه
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن املاء وما ين
من ادلواب ِّ
والسبَ ِ
اع ،فقال صىل اهلل عليه وسلم« :إذا
ُ َّ
َ
اكن املاء قلتْي لم حيمل اخلَبَث».
درجة احلديث :صحيح.

ʿAbdullah ibn ʿUmar, may Allah be pleased with both of
them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s
peace and blessings be upon him, was asked about
water that was frequented by animals and beasts of
prey. He said: 'If there is enough water to fill two
pitchers, then it will bear no impurity”'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يبْي انليب صىل اهلل عليه وسلم أن املاء الكثري ال The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon
him, explains that a large amount of water does not
ينجس بمجرد مالقاته للنجاسة ً إن لم يتغري أحد become impure by mere contact with filth, so long as
أوصافه ،بعكس ما إذا اكن قليال فإنه ينجس اغبلا none of its properties changes. A small amount of
ً water, however, gets impure when it comes in contact
ألنه مظنة تغري أوصافه ؛ وىلع هذا فإن اكن املاء كثريا
with filth, which will definitely change it. If a large
ً
وتغريت أوصافه بنجاسة خرج عن كونه طهورا إىل amount of water is exposed to filth and one of its
كونه جنسا ً وإن اكن قلتْي ،وذكر ذلك يف معرض properties changes, it will become impure, even if the
amount is enough to fill two pitchers. Mentioning that
السؤال عن سؤر السباع وادلواب؛ دل ذلك ىلع عدم when being asked about the leftover of animals and
ً
ً
طهارة سؤرهم اغبلا ،إال إذا اكن كثريا لم تتغري beasts of prey indicates that their leftover is not pure,
unless water is in a large amount and its properties do
أوصافه بسببها.
not change upon contact with the the mouths of
animals.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي والنسايئ وادلاريم وأمحد
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنه. -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام
**

معاين املفردات:

• قلتْي  : .تثنية قلة ،ويه اجلرة الكبرية من الفخار .
• لم حيمل  :لم يقبل ولم يتأثر.
• اخلبث  : .انلجس.

فوائد احلديث:
 .1املاء إذا بلغ قلتْي ،فإنه يدفع انلجاسة عن نفسه ،فتضمحل فيه ،ما لم تغريه.
َ
ً
ً
ً
جن َس مطلقا ،سواء أكان قليال أم كثريا.
 .2نقل اإلمجاع ىلع أن املاء إذا غريته انلجاسة ِ
املصادر واملراجع:
السنن ،ألِب عيَس حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلاِب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م السنن ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ ،مكتب املطبوَعت اإلسالمية –
حلب ،الطبعة اثلانية  ،1986 – 1406 ،حتقيق  :عبدالفتاح أبو غدة  .السنن ،ألِب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِّن األزدي ،دار الفكر،
حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .السنن ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكتب
وآخرون
العربية  -فيصل عيَس ابلاِب احلليب مسند أمحد بن حنبل ،ألِب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،ملحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشدَ َ ،
اإلمام أِب
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م مسند ادلاريم املعروف بسنن ادلاريم ،تأيلف ِ
ُحمَ َّمد َعبْد ا ْ َ ْ َّ ْ َ
محن بن الفضل َّ
ادلار ِ َّ
يم ،حتقيق  :حسْي سليم أسد  .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين
ٍ
ِ ِ
ِ
هلل ب ِن عب ِد الر ِ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األبلاِّن،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية  . 1985 – 1405-توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه)  .2تسهيل
اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه)  .3رشح الشيخ ابن عثيمْي ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) 4منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه)

الرقم املوحد)8357( :

488

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 وإذا اكن،إذا اكن واسعا فخالف بني طرفيه

If it is wide, cross its ends; and if it is tight,
pull it around your waist.

ضيقا فاشدده ىلع حقوك

**

1879. Hadith:

: احلديث.1879

َ
 َسأنلَا جابر بن عبد اهلل:عن سعيد بن احلارث قال
ْ َ
 خ َرجت مع انليب:عن الصالة يف اثلوب الواحد؟ فقال
ًَ َ ْ َ
َ َْ
 ف ِجئت يلْلة،ار ِه
ف
صىلِ  يف بعض أس-اهلل عليه وسلم
َ
ِّ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
،ويلع ثوب واحد
، فوجدته يصيل،ِ َبلعض أم ِري
ْ َ
ْ
ُ ْت به َو َصلَّي
ُ ْاشتَ َمل
: فلما ان َرصف قال،ت إىل َجانِ ِبه
ف
ْ
ُّ
ُ فلما َف َر ْغت،فأخ َربتُه حباجيت
َ
«ما الَّسى يا جابر»؟
ْ
ْ
ُ
َ
 اكن ثوب: «ما هذا ِاالش ِت َمال اَلي رأيت»؟ قلت:قال
ْ َ َ
 وإن،اتل ِحف به
 «فإن اكن واسعا ف: قال،-يعين ضاقَ
ْ َّ َ ً ِّ َ
واس ًعا فخالف
ِ  «إذا اكن: وملسلم.»اكن ضيقا فات ِزر به
ْ َ ْ ْ َ ً
َ
.» وإذا اكن َض ِّيقا فاش ُدده َىلع َحق ِو َك،بْي َط َرفيْه

Sa`eed ibn al-Haarith reported: "We asked Jaabir ibn
`Abdullah about praying in one garment and he said: 'I
traveled with the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, on one of his journeys, and I
came one night for something I needed and found him
praying. I had one garment on me, so I wrapped it
around myself and prayed by his side. When he
finished, he said: "O Jaabir! What has brought you here
at night?" I told him of my need. When I finished, he
said: "O Jaabir! What is this wrapping up that I have
seen?" I said: "It is a (tight) garment." He said: "If it is
large enough, cover yourself with it; and if it is tight, use
it as a waist sheet." The version narrated by Muslim
reads: "If it is wide, cross its ends; and if it is tight, pull
it around your waist".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Jaabir, may Allah be pleased with him, went with the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
on one of his journeys. One night he wanted something
from the the Prophet so he went to tell him about it and
found him praying. Jaabir was wearing only one item of
clothing, so he wrapped himself with it and placed it
ends on his shoulders, and prayed next to the Prophet.
When the Prophet finished praying, he inquired about
the reason Jaabir was out at this late hour. Jaabir told
him what he came for, and when he was done, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
expressed his disapproval of his wrapping himself with
his garment because it was tight, and gave him the
following order: if the garment is wide then he should
wrap his upper and lower body with it, placing it upon
his shoulders with the left end on the right shoulder and
vice versa, such that it would be an over garment
(Ridaa) as well as a waist sheet (Izaar), covering his
entire body. This is more efficient in covering the
`Awrah (for males: the area between the navel and the
knees) and better looking. If the garment is tight and
cannot serve as both an over garment and a waist
sheet, then he should wear it as a waist sheet only by
tightening it around his waist, thereby covering the
lower half of his body.
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صىل اهلل-  مع انليب-ريض اهلل عنه- خرج جابر
َ َْ
 واكنت هل حاجة عند،اره
ف
ِ  يف بعض أس-عليه وسلم
 يف إحدى الليايل فجاءه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 البسا-ريض اهلل عنه-  واكن، فوجده يُصيل،يلخربه بها
َ
َ ،ثوبا واحدا
،فاتل َحف به ووضع َط َرفيه ىلع َعتِ ِقه
 فلما انرصف،-صىل اهلل عليه وسلم- وصىل إىل جانبه
 عن السبب-صىل اهلل عليه وسلم- من صالته سأهل
َّ اَلي دَعه إىل
السري يف هذه الساعة املتأخرة من
 فلما فرغ، فأخربه حباجته اليت جاء من أجلها،الليل

-صىل اهلل عليه وسلم-  أنكر عليه،من ذكر حاجته
َ
 وأمره أنه إذا اكن اثلوب،اتلحافه باثلوب؛ ألنه ضيِّق
َّ ُ
،واسعا أن يَلفه ىلع مجيع جسمه أعاله وأسفله
َ
َ
ُّ
َّ ويرد
الطرف األيَّس ىلع الك ِتف
،فيجعله ىلع ك ِتفه
َ
َ ،األيمن
 من،وي َّرد الطرف األيمن ىلع الك ِتف األيَّس
، يُغطي به مجيع جسمه،أجل أن يكون إزارا ورداء
،فهذا أمكن يف َسرت العورة وأمجل من حيث اهليئة
وإن اكن اثلوب ضيِّقا ال يمكن أن يكون منه إزارا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ َّ
ورداء ،جيعله إزارا وذلك بأن يَشده ىلع حقوه ويسرت

أسفل جسده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ ْ
ْ
َّ َ ُّ ُ
اتللفف به.
• اشتَ َملت  :االش ِت َمال باثلوب:
الَّسى  :أي :ما هو السبب اَلي َ
دَعك إىل َّ
• ُّ َ
السري يف هذه الساعة املتأخرة من الليل.
ِّ َ ُ
َ ُ
حف بهِّ ،
َ
فيغطي به بَدنه.
ثوب يلت
• اتل ِحف  :اللحاف :لك ٍ
َ
َ
• اتَّزر  :اإلزار :ما َ
سرت أسفل َ
ابلدن.
ِ
• حقوك  :احلقو :موضع اإلزار.

فوائد احلديث:

ُّ
واتلفقه يف ِّ
َ .1حرص َّ
ادلين.
اتلابعْي ىلع حتصيل ال ِعلم

 .2جواز صالة اتلطوع مجاعة.
َ
 .3جواز االقتداء ُ
بالمنفرد يف الصالة بعد أن رشع فيها ،ولو لم ينو اإلمامة من أوهلا.
ُ
ُ
ُ
سن خلقه -صىل اهلل
 .4مبادرة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بسؤال جابر-ريض اهلل عنه -عن سبب جميئه يف وقت متأخر من الليل ،وهذا من ح ِ
عليه وسلم-.
َّ
َّ
َّ
َ َ
از الصال ِة يف اثلوب الواحد ،وأمجعوا ىلع أن الصالة يف اثلوبْي أفضل.
 . 5جو ِ
ِّ
ُ
ً َ َّ
 .6جواز الصالة باثلوب الواحد ولو لم يكن ىلع َعتِقه يشء؛ لقوهل( :وإن اكن َضيِّقا فات ِز ْر به) لكن هذا احلديث :حيمل ىلع حالة الضيِّق والشدة
ً
مجعا بْي األدلة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر،
تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد
الطنايح .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه .تسهيل
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
َ
َّ
فتح ذي اجلالل
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمْي ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة .منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليانَ ،عم النَش1410 :ه.

الرقم املوحد)10638( :

490

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
If a period of four months has passed, the
husband should be put in prison so that he
divorces his wife, but the divorce does not
occur unless the husband himself declares
it.

إذا مضت أربعة أشهر :يوقف حىت يطلق ،وًل
يقع عليه الطالق حىت يطلق

 .1880احلديث:

**

1880. Hadith:

َ
َ َ ْ
ت أربعة أشهر :يُوق ُف Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, said: "When
عن ابن عمر قال" :إذا مض
ُ َ ِّ
ُ ِّ
the period of four months has passed, the husband
ََ
َ
حىت ي َطل َق ،وال يق ُع عليه الطالق حىت يطلق".
should be put in prison so that he divorces his wife, but
the divorce does not occur unless the husband himself
declares it".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
أن In this Hadith Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with both
يف هذا احلديث يبْي ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
**

of them, shows that the maximum lawful period for
مدة اإليالء املباح يه أربعة أشهر ،وأن ما زاد عليهاtaking an oath not to have sexual intercourse with the ،
فغري مأذون فيه ،وإنما جيب ىلع املويل أن ييفء أو wife is four months. Exceeding this time limit is
impermissible, and the husband must either break his
يطلق ،وأن الطالق أو انفساخ انلاكح ،ال يكون
oath and return to normal or divorce his wife. Yet, the
بمجرد ميض أربعة أشهر قبل الفيئة ،وإنما انلاكح elapsing of the four months does not by itself constitute
باق ،وال يقع الطالق حىت يطلق الزوج ،ولو بإجباره a divorce or annulment of marriage. Instead, divorce
ٍ
occurs only when the husband himself issues it, even if
إكراه حبقٍّ.
ٌ
من احلاكم؛ ألن هذا
he was forced by the judge, because in such a case he
is forced to divorce his wife based on a rightful cause.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يوقف حىت يطلق  :يمنع القايض ُ
الم ْو ِيل عن اتلمادي يف إيالئه إذا بلغ  4أشهر؛ فإما أن يطأ ،وإما أن يطلق.
ُ َ ِّ
َْ ُ
• وال يقع عليه الطالق  :حىت لو مضت أربعة أشهر فإنها ال تطلق حىت يطلق.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال جيرب الزوج ىلع الطالق قبل تمام األربعة أشهر.
َ ُ
 .2أنه ال ت ْطلق املرأة بمجرد تمام األربعة أشهر.
 .3إذا آىل الرجل من زوجته أربعة أشهر ،فعليها أن تصرب هذه املدة ،وليس هلا مطابلته بالفيئة ،فإذا مضت األربعة األشهر ،فلها عند انقضائها
مطابلته بالفيئة ،فإن فاء بالوطء فذاك ،وإن لم يَ ِىف ْء ،أجربه احلاكم بطلب الزوجة ىلع الوطء أو الطالق.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.َ
 فتح ذي اجلالل واالكرام بَشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
َّ
َ
َّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنَش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة

واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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َ َ ه
َ ْ َ ه
ه
َ َ َ
، قد حبس عن مكة ال ِفيل-ع هز َوجل- إن اهلل
َ
هَ َ َ ه
ََ ه
 َوإِنها ل ْم َتِل،وسلط عليها رسوهلر واملؤمنني
ْ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ
 وإنما، وًل َتِل ألح ٍد بعدِي،ألح ٍد اكن قب ِيل
ه
ْ ر ه
من
ساعة
يل
ت
أحِل
ِ  وإِنها ساعيت هذه،نهار
ٍ
حرام

Allah, the Almighty, held back the
elephants from Makkah, but He enabled
His Messenger and the believers to conquer
it. Fighting in it was not permitted for
anybody before me, nor will it be permitted
for anybody after me; it was permitted for
me only for a short while during the day.
Verily, it is from this moment a sanctuary.
**

1881. Hadith:

: احلديث.1881

َ َ
ُ
-  «ل َّما ف َت َح اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
ً
ُ
ْ َ َ َ َّ
ُ ََ َ َ َ
وهل َمكة قتَلت خزاعة َر ُجال ِم ْن بَ ِين
ِ ِ  ىلع َرس-تعاىل
ْ
َ َ َ
َ َْ
َ  َف َق،اجلَاهل َّية
صىل اهلل- ام انليب
يل اكن ل ُه ْم ِيف
ِ ِِ
ٍ يل
ٍ ث بِق ِت
َّ َ َ َ
ْإن اهلل َع َّز َو َج َّل قَ ْد َحبَ َس َعن
: فقال-عليه وسلم
َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ وهل َوال ْ ُم ْؤمن
ْ َوإ َّن َها لَم،ْي
ُ
 وسلط عليها رس،مكة ال ِفيل
ِِ
ِ
َ ُّ َ َ
َ َّ َ
ْأل َحد َاك َن َقب
َ َوإ َّنما،أل َحد َب ْعدي
ل
حت
ال
و
،
يل
حتل
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ْ َّأُحل
َ  َوإ َّن َها َس،اع ًة م ْن َن َهار
َ ت يل َس
ٌ، َح َرام:اعيت َهذه
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ َ ََُْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ
ُ َوال ُي ْع َضد،الها
 وال َيتىل خ،ال يعضد شجرها
َّ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ
ُ َو َم ْن قُت َل َهل،إال ل ِ ُمنْشد
 وال تلتقط سا ِقطتها،شوكها
ٍ ِ
ِ
َ ََُ ٌ َ
َّ :انل َظ َريْن
َ، َوإ َّما أَ ْن يُودي،إما أَ ْن َي ْقتُ َل
َّ خب ْري
ِ
ِ  فهو:ق ِتيل
ِ
ِ َ َ
ِ ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َف َق
ُ  ُي َقال-ام َر ُج ٌل ِم ْن أ ْهل ايلَ َمن
 يَا: أبُو شا ٍه فقال:هل
ِ
ِ
ُْ
ُْ
َ ََ
َ
ُ
َ َ
، اكتُبُوا أل ِِب شا ٍه: اكتُبُوا ِيل فقال َر ُسول اهلل،َر ُسول اهلل
َ
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َّ ُ
ْ َّ
َّ َ
 ف ِإنا، إال اإلذ ِخ َر، يَا َر ُسول اهلل:اس فقال
ثم قام العب
َّ
ُ َُ َ ََ َ َُُ َ ُُ
ُُ ََْ
 إال: فقال رسول اهلل،ورنا
ِ جنعله ِيف بيوتِنا وقب
ْ
.»اإلذ ِخ َر
ِ

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: “When Allah, the Almighty, enabled His
Messenger to conquer Makkah, the tribe of Khuzaa‘ah
killed a man from the tribe of Banu Layth in revenge for
a person who was killed from their tribe before Islam.
So the Messenger, may Allah’s peace and blessings be
upon him, got up and said: ‘Allah, the Almighty, held
back the elephant from Makkah, but He enabled His
Messenger and the believers to conquer it. Fighting in
it was not permitted for anybody before me, nor will it
be permitted for anybody after me; it was permitted for
me only for a short while during the day. Verily, it is from
this moment a sanctuary; its trees should not be cut
down; its grass should not be removed; its thorny
shrubs should not be uprooted; and lost items found in
it should not be taken except by one who intends to look
for its owner. And if somebody is killed, his heir has the
option to either kill in retaliation or accept blood money.’
A man from Yemen named Abu Shaah stood up and
said: ‘Write that for me, O Messenger of Allah!’ The
Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon
him, said: ‘Write that for Abu Shaah.’ Then Al-‘Abbaas
stood up and said: ‘O Messenger of Allah! Except for
lemongrass, for we use it in our houses and graves.’
The Messenger, may Allah’s peace and blessings be
upon him, said: ‘Except for lemongrass”’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reports
that after the conquest of Makkah, a man from
Khuzaa‘ah murdered a man from Hudhayl in retaliation
for having killed one of their people before Islam.
Thereupon, the Prophet, may Allah’s peace and
blessings be upon him, stood up and gave the speech
mentioned in the Hadith, wherein he highlighted the
sanctity of Makkah and stated that Allah, the Almighty,
Who prevented the elephant’s army from entering it,
permitted His Prophet to fight and conquer it for only a
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ُ
 أنه ملا فتحت مكة-ريض اهلل عنه- َيرب أبو هريرة
ً
ٌ
ُ
بقتيل هلم اكن
قتل رجل من خزاعة رجال من ُهذيل
ٍ
 قام-صىل اهلل عليه وسلم- يف اجلاهلية وأن انليب
َّ فخطب بما ذكر يف احلديث حيث
بْي حرمة مكة
َ
َ
وأباحها نلبيه ساعة
وأن اهلل حبس عنها أهل الفيل
، وليس املراد بالساعة يه الساعة املحدودة،من نهار
ً
نهار يوم الفتح إذ إنها أبيحت
ِ ولكن املراد وقتا من

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من صبيحة ذلك short time of that day. The word ‘saa‘ah’ here does not
mean an hour in the literal sense; rather, it signifies part
ايلوم إىل العرص ،وأخرب أن حرمتها َعدت بعد ذلك of the day of the conquest. This was made permissible
كما يه ال يعضد شوكها والَيتىل خالها ،أي ال يقطع for the Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, from the morning of that day to the afternoon.
شجرها وال جيز حشيشها انلابت يف حدود احلرم إال
He then declared that Makkah turned back to its state
اإلذخر ،والحتل ساقطتها إال ملنشد.
of sanctity and that it was now impermissible to cut
down its trees; remove its grass, except for
lemongrass; uproot its thorns; or pick up the lost items
found therein, except by one intending to look for its
owner.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبُو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
ُ َْ
رضية مشهورة ال تزال مساكنهم بالقرب من مكة.
• َهذيل  :قبيلة م ِ
ُ
يلث بن بكر بن كنانة.
• يلْث  :قبيلة مرضية مشهورة تنسب إىل ِ
ُْ
• ال يع َضد شجرها  :ال يقطع.
ََُْ
الرطب من احلشيش :أي ال ُجيَ َُّز وال يُ َ
قط ُع.
• وال َيتىل خالها  :وهو َّ ِ
ُّ
َ
• ل ُمنشد  :هو ُ
الم َعرف ىلع اللق َطة.
ِ ِ
ُ
• خبري انلظرين  :أخذ ادلية أو القصاص.
• اإلذخر  :نبت معروف طيِّب الراِئة ،دقيق األصل ،صغري الشجر.
ُ
ُ
• خزاعة  :خزاعة -بضم اخلاء املعجمة وختفيف الزاي ،-قبيلة.
• حبس  :منع.

• ساقطتها  :الساقطة يه اللقطة.

فوائد احلديث:

َْ
 .1ادلاللة ىلع أن مكة فتنحت عن َوة.
َّ
حتل ألحد ،وأنها ال تزال ولن تزال حمرمة ،فال يعضد شجرها وشوكها ،وال يقطع حشيشها انلابت يف حدود احلرم.
 .2أن مكة حمرمة ،لم ِ
ً
َ
 .3يستثىن من ذلك ما أنبته اآلديم وما وجد مقطوَع ،وريع ابلهائم ،واإلذخر ،فهذه مباحة.
 .4أن لقطة احلرم ال حتل إال ملن أراد اتلعريف عليها حىت جيدها صاحبها.

 .5مَشوعية كتابة العلم ،ففيها حفظه وتقييده عن الضياع.
 .6اكن القصاص ُم َ
تحتِّما يف اتلوراة ،فخفف اهلل عن هذه األمة جبواز العفو عن القاتل إىل ادلية.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب .تأسيس
األحاكم للنجيم ،دار املنهاج 1427،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،دار الصحابة ،الشارقة ،الطبعة األوىل 1426ه.
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 فإذا نامت العينان،إن العينني واكء السه

Verily, the two eyes (when awake) are the
string that ties up the anus, but when the
two eyes sleep, the string is untied.

استطلق الواكء

**

1882. Hadith:

: احلديث.1882

Mu`aawiyah ibn Abu Sufyaan, may Allah be pleased  قال: قال،-ريض اهلل عنه- عن معاوية بن أِب سفيان
َ
with him, reported that the Messenger of Allah, may
ََْ
ء
اك
و
ْي
 «إن العين:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ
Allah's peace and blessings be upon him, said: "Verily,
َ َ ٌْْ
َ َ
َ
َّ
.»الواك ُء
the two eyes (when awake) are the string that ties up
ِ  فإذا نامت العينان استط ِلق،السه
the anus, but when the two eyes sleep, the string is
untied".
**

Hadith Grade: Hasan/Sound.

. حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

َ " : معىن احلديث
َّ العيْنان و َاكء
Meaning of the Hadith: "The two eyes are the string that السه " أي أن العينْي
ِ
ties up the anus", i.e. the eyes in the state of
wakefulness can control the anus, and prevent  وتمنع خروج اخلارج،يف حال ايلقظة حتفظ ادلبر
َ َ
anything from being discharged therefrom. If something  " فإذا. وإن خرج منه يشء شعر اإلنسان به،منه
َ ََ َْْ
َ َن
comes out from it, one will feel it. "But when the two
َ امت
الواك ُء " أي أن اإلنسان إذا نام
العينان استطلق
ِ
eyes sleep, the string is untied ", i.e. when one goes to
sleep, his body muscles relax, so the string (or muscle)  فينطلق،حصل عنده اسرتخاء يف عضالت ابلدن
ِّ  فيخرج منه،احلَبْل اَلي اكن ي َ ُشد حلقة ادلبر
that controls his anus becomes loose and wind can الريح
pass freely without him feeling it. The Prophet, may
ُ َْ
Allah's peace and blessings be upon him, likened the _  فانليب _ صىل اهلل عليه وسلم.من غري أن يشعر به
ُّ َ ُ
َ
َ
eyes to the string that is tied on top of a bag. If the two الوَعء فإن اكنت
ِ شبه العْي باحلبل اَلي يشد به
eyes are opened, then the string will be tight around the
العينان مفتوحتان اكن احلَبْل مشدودا ىلع حلقة
anus, so if something comes out, one will feel it.
َ َ
However, if the eyes are asleep, then the string will be  وإن نامت، حىت وإن خرج منه يشء شعر به،ادلبر
untied and everything inside the bag will come out  فخرج ما بداخل الق َربة من،العينان اسرتىخ الو َاكء
ِ
ِ
without one feeling it. This is a type of simile. It is an
ُ َْ
eloquent simile which the Prophet, may Allah's peace : وهذا من باب التشبيه وهو.غري أن يشعر خبروجه
and blessings be upon him, used to make the Shariah تشبيه بليغ من انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ يلُ َقرب
ruling more understandable. It is an example of the
comprehensive precise speech which the Prophet, may  وهو من جوامع اللكم،احلكم الَشيع إىل األذهان
Allah's peace and blessings be upon him, was  توضيح._ اليت أوتيها انليب _ صىل اهلل عليه وسلم
endowed with. [Tawdeeh-ul-Ahkaam, 1:319; Tas-heel)208/1() تسهيل اإلملام319/1(األحاكم
ul-Ilmaam, 1:208]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أمحد وادلاريم:راوي احلديث
_  معاوية بن أِب سفيان _ ريض اهلل عنه:اتلخريج
 بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ
ُّ َ
. اخليط اَلي يُشد به الكيس أو ال ِق ْر َبة: • واكء
ُّ  يه َحلَقة: السه
َّ •
.ادلبُر
َْ
ََ ْ َ ْ
َ
ُْ َ
. فصار لو خرج منه يشء لم يشعر به،الواكء
ِ  احنل: • استطلق

:فوائد احلديث

ُّ الريح من
َّ  فيه أن خروج.1
.ادلبر من نواقض الوضوء
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َّ
مظنة نقض الوضوء.
 .2فيه ديلل ىلع أن انلوم ليس
بناقض بنفسه ،وإنما هو ِ
ٍ
َ
َّ
 .3فيه أن انلوم انلاقض للوضوء هو انلوم الع ِميق املستغرق اَلي تسرتيخ معه العضالت ،فتخرج الريح من غري أن يشعر بها ،أما إذا اكن انلوم
خفيفا فال ينتقض معه الوضوء.
ُ ْ
ُّ
اإلحساس.
زوال
ِ
 .4يدخل يف احلديث لك من زال عقله؛ جبنون ،أو إغماء ،أو سكر ،أو غريه ،جبامع ِ

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم),املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،اتلمييم السمرقندي
(املتوىف255 :ه) ,حتقيق :حسْي سليم أسد ادلاراِّن ,انلارش :دار املغين للنَش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م,
عدد األجزاء 4 :صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم .فيض القدير رشح اجلامع الصغري،
تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل  1356 ،ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث
من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م ُفتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمْي ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)8404( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Indeed, Allah has given everyone deserving
a right his due right. So, there is no will for
an inheritor. The child belongs to the bed,
and the adulterer gets the stone. Whoever
claims to belong to someone other than his
father or (a freed slave) attributes himself
to those other than his masters, spurning
them, upon him will be the curse of Allah,
and no obligatory or supererogatory act of
worship will be accepted from him

 وًل وصية،إن اهلل أعطى ُك ذي حق حقه
َ َ
 ومن،احلجر
 وللعاهر، والودل للفراش،لوارث
ه
ادىع إَل غري أبيه أو انتىم إَل غري موايله رغبة
ً
 ًل يقبل اهلل منه رصفا،عنهم فعليه لعنة اهلل
ً
وًل عدًل
**

1883. Hadith:

: احلديث.1883

-  أن انليب:-ريض اهلل عنه- عن عمرو بن خارجة

`Amr ibn Khaarijah, may Allah be pleased with him,
reported: “The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, delivered a khutbah upon his
she-camel, while I was under the front of her neck, and
she was chewing her curd, with her saliva dripping
between my shoulders. I heard him say: ‘Indeed, Allah
has given everyone deserving a right his due right. So,
there is no will for an inheritor. The child belongs to the
bed, and the adulterer gets the stone. Whoever claims
to belong to someone other than his father or (a freed
slave) attributes himself to those other than his
masters, spurning them, upon him will be the curse of
Allah, and no obligatory or supererogatory act of
worship will be accepted from him.’”

 خطب ىلع ناقته وأنا حتت-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
َ َْ
َ
 وإن لعابها ي َ ِسيل بْي،جب َّرتِها
ِ ِ ِجرانِها ويه تقصع
ِّ
ٍّ لك ذي
َّ
حق
 «إن اهلل أعطى:كتيف فسمعتُه يقول
ْ َ
َ َّ
َّ
 وللعا ِه ِر، والودل لِل ِفراش،وصية لِوارث
 وال،حقه
ْ
َّ
َ َ
أبي ِه أو انتىم إىل غري
ِ  ومن ادىع إىل غري،احلجر
ً
ُ
ُ َْ
َ رغبة عنهم
 ال يقبَل اهلل منه،فع ِليه لعنة اهلل
َم َوايله
ْ
ْ َ
».رصفا وال َعدال

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

`Amr ibn Khaarijah, may Allah be pleased with him,
reported that he was close to the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, as he delivered a
khutbah from above his she-camel, whose saliva was
dripping down upon `Amr's shoulders. He went on to
relate that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, demonstrated a number of
rulings in his khutbah, as follows: 1. Allah, the Almighty,
has allocated to each person his due right and
designated share, and therefore it is not permissible to
include an heir in the will. 2. The newborn belongs to
the bed, i.e. the woman’s husband or master. The
adulterer has no claim to the child; rather, he only
deserves disappointment and the due punishment for
his crime. 3. It is prohibited for a person to be attributed
to other than his father or a slave to other than his
masters who set him free. The Hadith makes it clear
that whoever does so shall be subject to the curse of
Allah, the Almighty, and that Allah shall not accept any
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 أنه اكن مع-ريض اهلل عنه- يذكر عمرو بن خارجة
-  فخطب, قريبًا منه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 ولعابها, انلاس وهو ىلع ناقته-عليه الصالة والسالم

صىل اهلل عليه-  وذكر أن انليب,يسيل بْي كتيف عمرو
َّ -وسلم
 منها, مجلة من األحاكم-يف خطبته هذه- بْي

َّ , قد أعطى لك ذي حق حقه-تعاىل- أن اهلل
وبْي هل
ُ
,حظه ونصيبه اَلي فرض هل فال جتوز الوصية للوارث
َّ ثم
 فال ينسب إال إىل صاحب,بْي أن الودل للفراش
ً زوجا أو
ً  سواء اكن،الفراش
 وليس للزاِّن يف،سيدا
ٌّ
، إنما اَلي ُجعل هل من فعله اخليبة,نسب ٍة حظ

 ثم بْي حرمة انتساب اإلنسان لغري،واستحقاق احلد
َ
املعتق لغري موايله اَلين
 أو انتساب املوىل,أبيه
 ووضح أن من انتسب إىل غري أبيه وهو يعلم,أعتقوه

 أو انتىم إىل غري موايله استوجب اللعن,أنه غري أبيه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً
فرضا act of worship from him, be it obligatory or
من اهلل -تعاىل ,-وأنه جل وعال ال يقبل منه
ً
supererogatory.

وال نفال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عمرو بن خارجة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• جرانها  :مقدم عنقها من مذحبها.

• تلقصع جبرتها  :قصع اجلرة :شدة املضغ وضم بعض األسنان ىلع بعض .وقيل :قصعت انلاقة جبرتها :أي ردتها إىل جوفها .واجلرة :من االجرتار,
َ
َّ
ُ
ابلعري :أي أَعد األكل من بطنه إىل فمه يلمضغه ثانية ثم يبلعه.
اجرت
يقال:
َّ
• للفراش  :الفراش لغة البساط ىلع وجه األرض؛ وتسىم املرأة فراشا ألن الرجل يفرتشها ,واملعىن :أن الودل لصاحب الفراش ،والفراش :زوجته،
أو أمته.
• للعاهر  :للزاِّن.

• احلجر  :يريد أن هل اخليبة فال حظ هل يف نسب الوادل ،وهو كقولك :هل الرتاب ،أي ال ىشء هل ,وهذه لكمة تقوهلا العرب.
• ومن ادىع إىل غري أبيه  :انتسب إىل غري أبيه.
• انتىم  :انتسب إيلهم.

• موايله  :مجع موىل ,واملوىل املع ِتق.

• رصفا  :الرصف :انلافلة ،وقيل اتلوبة.

• عدال  :العدل :املراد به هنا الفريضة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1طهارة لعاب ابلعري ،وأنه ليس بنجس.

 .2أن حكم بهيمة األنعام وغريها من احليوانات الطاهرة يف حال احلياة مثل حكم ابلعري يف طهارة لعابها وما َيرج منها.
ً
ً
ٌّ
 .3أن الودل للفراش ,فال ينسب إال إىل صاحب الفراش ،سواء اكن زوجا أو سيدا ،أو واطئ شبهة ،وليس للزاِّن يف نسب ٍة حظ ,إنما اَلي هل
استحقاق احلد.
 .4منع الوصية للوارث ,وتبطل من أجل حقوق سائر الورثة ,فإن أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة ىلع اثللث.
 .5حتريم االنتساب إىل غري األب أو املوىل ،وأن ذلك يوجب اللعن ورد العمل.
 .6جواز اخل ُ ْطبة واملوعظة ىلع َّ
الراحلة.

َّ
 .7استحباب اخلطب واملواعظ ىلع األمكنة العايلة؛ ألنه أبلغ يف اإلعالم واإلفهام ،وحيصل به املقصود.
انلاس َّ
 .8استحباب اخلطبة ثاِّن أيام التَشيق ب ِم ًىن من ويل أمر املسلمْي أو نائبه؛ يلعلم َّ
بقية أحاكم املناسك ووداع ابليت؛ فقد اكنت هذه
اخلطبة منه -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك ايلوم كما ورد يف الروايات األخرى للحديث.
 .9جواز جعل اخلطيب من يساعده يف مهمته -حتته -يف إبالغ خطبته ،وتوجيه َّ
انلاس أو تسكيتهم أو ترتيبهم ،وال يعترب هذا من اتلعايل

والكربياء.

 .10حرص الصحابة ىلع القرب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واألخذ عنه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيَس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيَس ابلاِب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه-
2001م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جناِت بن آدم ،األشقودري األبلاِّن ,انلارش :املكتب اإلساليم , ,ط 1408 ,3
ه .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفاراِب ,حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ,دار العلم للماليْي – بريوت,
َّ
حممد بن َّ
الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م تاج العروس من جواهر القاموسَّ ,
حممد بن عبد َّ
امللقب بمرتىضَّ ،
الزبيدي,
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض،
جمموعة من املحققْي ,انلارش :دار اهلداية معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارشَ :علم
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الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م- .معجم مقاييس اللغة ،تأيلف :أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي ،حتقيق :عبد السالم حممد
هارون ،انلارش :دار الفكر َعم النَش 1399 :ـه1979 -م .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أِب تميم يارس بن إبراهيم ،نَش :مكتبة الرشد،
الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار
األسدي ،مكة
الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .املصباح املنري يف غريب الَشح الكبري ,أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس,
املكتبة العلمية – بريوت حتفة األحوذي بَشح جامع الرتمذي ,أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ,دار الكتب العلمية  -بريوت
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ,جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباِّن اجلزري ابن األثري ,املكتبة
العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ,حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن
حقائق السنن) ,رشف ادلين احلسْي بن عبد اهلل الطييب ,املحقق :د .عبد احلميد هنداوي ,انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز (مكة املكرمة -
الرياض) ,الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م " .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب:
أمحد بن عبد الرزاق ادلويش جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل -أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف

الرقم املوحد)8370( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Water is not affected by Janaabah (sexual
impurity).

إن املاء ًل جينب

 .1884احلديث:

**

1884. Hadith:

ً
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفوَع`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, :
reported: "One of the wives of the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, bathed with water
placed in a large bowl. Then, the Prophet went to use
this water in making Wudoo (ablution) or Ghusl (ritual
bath), so she said to him: 'O Messenger of Allah, I was
in a state of Janaabah (sexual impurity) (i.e.when I used
this water).’ So the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: 'Water is not
affected by Janaabah"’.

اغتسل بعض أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلم يف
َْ
َجفن ٍة ،فجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم يلتوضأ منها
أو يغتسل ،فقالت :هل يا رسول اهلل ،إِّن كنت ُجنُبا؟

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن املاء ال
َجيْنُ ُ
ب».
درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

اكنت إحدى زوجات انليب صىل اهلل عليه وسلم One of the wives of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, made Ghusl (ritual bath) from
تغتسل للجنابة ،فجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم Janaabah (sexual impurity) with water placed in a large
يلتوضأ أو يغتسل؛ فأراد استخدام املاء املتبِق من bowl. Then, the Prophet, may Allah's peace and
)blessings be upon him, went to make Wudoo (ablution
غسل زوجته -ريض اهلل عنها –  ،فأخربته بأنها اكنت
or Ghusl with the water left over from his wife's Ghusl.
ىلع جنابة ،فأرشدها بأن ذلك املاء ال يتأثر بذلك وهو She told him that she was in a state of Janaabah when
ً
ً
she used that water, so he instructed her that water is
كونه طاهرا مطهرا .
not affected by that, and that it retains its characteristics
of being pure in itself and purifying of what is washed
with it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رواه أبو داود
**

معاين املفردات:

ً
• جنبا : .من أصابته جنابة جبماع أو إنزال ،وهو لفظ يطلق ىلع اَلكر واألنَث.
• ال جينب : .أن املاء ال تصيبه اجلنابة.
• جفنة  :يه القصعة الكبرية ،والقصعة  :إناء كبري يوضع فيه الطعام.

فوائد احلديث:

ً
 .1جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ،ولو اكنت املرأة جنبا ،وبالعكس.

 .2أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء ،ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبَق ىلع طهوريته.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُسبل السالم ،للصنعاِّن( ،د.ط ) ،دار احلديث( ،د.ت) تسهيل اإلملام
للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) رشح الشيخ ابن عثيمْي ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه)

الرقم املوحد)8360( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade making
Istinjaa (purification after answering the
call of nature) with dung or bones, and
said: They do not purify.

إن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يستنَج
. إنهما ًل تطهران: وقال،بروث أو عظم

**

1885. Hadith:

: احلديث.1885

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, صىل اهلل-  نىه انليب-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
reported: "The Prophet, may Allah's peace and َ ُ َّ
ْ َ
ْ  أَ ْن ي ُ ْستَنْ ََج ب َر-عليه وسلم
ا
م
ه
ن
إ
«
:وقال
،
م
ظ
ع
أو
ث
و
ٍ
ٍ
ِ
ِ
blessings be upon him, forbade making Istinjaa
ِّ ُ َ
.»ال ت َطه َران
(purification after answering the call of nature) with
dung or bones, and said: 'They do not purify"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,  أن-ريض اهلل عنه- يذكر راوية اإلسالم أبو هريرة
mentions that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, forbade the use of two things  نهاهم يف باب-عليه الصالة والسالم- انليب
while making Istinjaa (purification after answering the  وهو، عن استعمال شيئْي يف قطع انلجو،االستنجاء
call of nature): dung and bones. Dung is forbidden
 أما، الروث والعظم: وهما،الغائط اخلارج من السبيل
because of its impurity; or in order to leave it so that the
beasts of the Jinn may make use of it based upon his  أو لعلة إبقائها ليستفيد منها،الروث فلنجاستها
statement, may Allah's peace and blessings be upon  كما عند-عليه الصالة والسالم- دواب اجلن؛ لقوهل
him, that was narrated by At-Tirmidhi: "Do not make
Istinjaa with dung or bones, because it is the provision  "ال تستنجوا بالروث وال بالعظام؛ فإنها زاد:الرتمذي
of your brothers from among the Jinn." As for bones,  وأما العظم فعلة انليه مالسة."إخوانكم من اجلن
they are forbidden because of their smoothness, which
 وقيل علته أنه يمكن،العظم فال يزيل انلجاسة
makes them unable to remove impurity. It was also said
that one can suck or chew bones in case of need. عليه-  وقيل لقوهل،مصه أو مضغه عند احلاجة
Another opinion justifies the forbiddance based upon  «إن العظم زاد إخوانكم من:-الصالة والسالم
the statement of the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him: "Bones are the provision of your  وإنهم جيدون عليه من اللحم أوفر: يعين.اجلن» اه
ُ
brothers from among the Jinn," i.e. they find meat on خ ِتم
 ثم. وقيل ألن العظم ربما جيرح،ما اكن عليه
bones more than the meat that was originally on them
before having been eaten by humans. It was also said احلديث بتوكيد علة انليه من استعمال األرواث
that the reason is that bones may cause injury. Then والعظام يف االستنجاء؛ وذلك ألنها تفوت املقصود من
the Hadith concludes by mentioning the reason behind
عليه-  وهو حتصيل الطهارة؛ وَللك قال،االستنجاء
the prohibition of using dung and bones in Istinjaa,
. إنهما ال يطهران:-الصالة والسالم
stating that using them does not result in purification,
hence, he, may Allah's peace and blessings be upon
him, said: "They do not purify”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ادلارقطين:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. فضلة ادلابة ذات احلافر: • روث
َ  هو: • عظم
. عضو صلب تبلغ صالبته إىل أنه ال يثىن، وهو العظم،قصب احليوان اَلي عليه اللحم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• نستنِج  :االستنجاء لغة :إزالة وقطع انلجو ،وهو الغائط.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن االستجمار بالروث؛ ألنه :إما جنس ،وإما ألنه علف دواب اجلن.
 .2انليه عن االستجمار بالعظم؛ ألنه إما جنس ،وإما ألنه طعام اجلن أنفسهم.
املصادر واملراجع:

َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .سبل السالم ،حممد
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
بن إسماعيل الصنعاِّن ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط
وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2004 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب
اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان،
الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10045( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

إن أحق الرشوط أن توفوا به :ما استحللتم به

 .1886احلديث:

The conditions that are the worthiest of
being fulfilled are those which make sexual
intercourse lawful for you.

الفروج

**

1886. Hadith:

عن عقبة بن َعمر -ريض اهلل عنه -مرفوَعً« :إن َ
أح َّق `Uqbah ibn `Aamir, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
ُ ُ
ُّ
».
الفروج
به
استحللتم
ما
به:
وا
وف
ت
أن
وط
الَش
blessings be upon him, said: "The conditions that are
the worthiest of being fulfilled are those which make
sexual intercourse lawful for you".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

للك واحد من الزوجْي مقاصد وأغراض يف إقدامه
ً
رشوطا
ىلع عقد انلاكح ،فيشرتط ىلع صاحبه

يلتمسك بها ويطلب تنفيذها ،وتسىم الَشوط يف

انلاكح ،ويه زائدة ىلع رشوط انلاكح اليت ال يصح

بدونها .وجاء اتلأكيد ىلع الوفاء بها؛ ألن الَشوط يف
انلاكح عظيمة احلرمة قوية اللزوم؛ لكونها استحق

Brief Explanation:
**

Each spouse has his/her own purposes in getting
married, thus the spouse may stipulate conditions (to
serve these purposes), which become binding upon the
other, apart from the conditions that are essential for
the validity of marriage. Since it is by virtue of these
conditions that enjoyment of sexual intercourse
becomes lawful, they have great sanctity, and the
Islamic law urged fulfilling them.

بها استحالل االستمتاع بالفروج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :هو عقبة بن َعمر -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• أحق الَشوط  :أوىل الَشوط املَشوعة.
• أن توفوا  :باتلوفية.

• ما استحللتم به الفروج  :ألن اتلوفية به أحوط وبابها أضيق.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الوفاء بالَشوط اليت الزتم بها أحد الزوجْي لصاحبه ،وذلك اكشرتاط زيادة يف املهر أو السكىن بماكن معْي من جانب املرأة ،واكشرتاط
ابلاكرة والنسب ،من جانب الزوج.

 .2يقيد عموم هذا احلديث بوجوب الوفاء بالَشوط ،بمثل حديث [ال حيل المرأة أن تسأل طالق أختها].

 .3أن الوفاء بَشوط انلاكح آكد من الوفاء بغريها ،ألنها يف مقابل استحالل الفروج.

 .4أن ما يلزم للك واحد من الزوجْي ىلع اآلخر اكنلفقة واالستمتاع واملبيت للمرأة واكالستمتاع للزوج ليس بمقدر ،بل املرجع يف ذلك إىل
العرف،
 .5الَشوط يف انلاكح قسمان :صحيح وهو :ماال َيالف مقتىض العقد ،وأن يكون للمشرتط من الزوجْي غرض صحيح .ب -وباطل وهو :ما
ً
اكن خمالفا ملقتيض العقد .واملزيان يف هذه الَشوط وحنوها ،قوهل صىل اهلل عليه وسلم" :املسلمون ىلع رشوطهم ،إال رشطا حرم حالال أو أحل
ً
حراما" وال فرق بْي أن يقع اشرتاطها قبل العقد أو معه.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بَشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه،

الرقم املوحد)6021( :

503

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The brother of Sudaa' has called the Adhan,
and he who calls the Adhan calls the
Iqamah

 ومن أذن فهو يقيم،إن أخا صداء هو أذن
**

1887. Hadith:

: احلديث.1887

ُّ عن زياد بن احلارث
Ziyad ibn Al-Harith Al-Sudaa'i, may Allah be pleased : قال-ريض اهلل عنه- الصدايئ
with him, said: "When the Adhan for the dawn prayer
was initially introduced, the Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, ordered me to call the
Adhan and I did. Then I began to ask: 'Should I call the
Iqamah, O Messenger of Allah?' But he began to look
at the direction of the east, (waiting) for the break of
dawn, and said: 'No'. When the dawn broke, he came
down and performed ablution and then turned to me. In
the meantime his Companions joined him. Then Bilal
wanted to call the Iqamah, but the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, said to him: 'The
brother of Sudaa' has called the Adhan, and he who
calls the Adhan calls the Iqamah.'"

صىل اهلل- ملا اكن أول أذان الصبح أمرين يعين انليب

 أقيم يا رسول: فجعلت أقول، فأذنت-عليه وسلم
اهلل؟ فجعل ينظر إىل ناحية املَشق ويه جهة طلوع

 ثم، «ال» حىت إذا طلع الفجر نزل فربز: فيقول،الفجر
 فأراد بالل أن-يعين فتوضأ- أَت وقد تالحق أصحابه

 «إن:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هل نيب اهلل،يقيم

 قال الصدايئ،» ومن أذن فهو يقيم،أخا صداء هو أذن

. فأقمت:-ريض اهلل عنه-

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

. ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

This noble Hadith indicates that the one who calls the ،يبْي احلديث الَشيف أن من أذن هو أحق باإلقامة
Adhan is most deserving to call the Iqamah. It also
clarifies that the Imam is the one who has the right to كذلك يبْي أن اإلمام هو من يملك احلق يف وقت
determine the time of the Iqamah (or to call the Iqamah)  فلو أقام شخص غري، ولكنه حديث ضعيف،اإلقامة
. The Hadith, however, is weak, and thus if someone,
 لكن إذا اكن املسجد هل مؤذن وإمام،املؤذن فال بأس
other than the one who called the Adhan, calls the
Iqamah, then there is no problem. It should be noted - راتب فال حيق ألحد أن يتدخل يف أمرهما؛ لقوهل
َ
ُ
َّ َ «ال ي:-صىل اهلل عليه وسلم
that if the mosque has an appointed Imam and a الرجل يف
ؤم َّن الرجل
Mu'azzin, then no one has the right to interfere with
their affairs. This is because the Prophet, may Allah’s .» وال يقعد يف بيته ىلع تكرمته إال بإذنه،سلطانه
peace and blessings be upon him, said: "No man
.رواه مسلم
should lead another in prayer where the latter has
authority, nor sit in the honored place of his house
without his permission." [Muslim]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
ُّ  زياد بن احلارث:اتلخريج
-ريض اهلل عنه- الصدايئ
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. اسم قبيلة يف ايلمن: نسبة إىل ُصداء: • أخا صداء

:فوائد احلديث

َّ
َّ
. أن من أذن فهو يقيم، العمل ىلع هذه عند أكَث اهل العلم: قال الرتمذي، أن اإلقامة حق ملن أذن من غري إجياب.1
. مجهور العلماء جيوزون إقامة من لم يؤذن؛ لعدم نهوض ادليلل ىلع املنع.2
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 .3استحقاق األشياء العامة للناس بالَشوع فيها ،واألخذ بأسباب استحقاقها ،فاألذان هو انلداء األول ،واإلقامة يه انلداء اثلاِّن ،فاستحق اثلاِّن
لقيامه باألول.

املصادر واملراجع:

سنن أِب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سنن الرتمذي ،تأيلف حممد
بن عيَس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .سنن ابن ماجه ،تأيلف ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيَس ابلاِب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تأيلف أمحد بن حنبل أبو عبداهلل
الشيباِّن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و َعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه،
2001م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِّن ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة:
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة
اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10630( :
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If any one of you has a slave who has
entered into a contract of manumission,
and he can afford to pay the price, she
should veil herself from him.

إن اكن إلحداكن ماكتب ،فاكن عنده ما يؤدي
فلتحتجب منه

 .1888احلديث:

**

1888. Hadith:

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قال نلا رسول Umm Salamah, may Allah be pleased with her,
ْ َ ُ َّ reported: "The Messenger of Allah, may Allah’s peace
ْ
إلحداكن
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إن اكن ِ ِ
and blessings be upon him, said to us: 'If any one of
َ ِّ َ ْ ْ
ْ
ُم َاكتَ ٌ
ب ،فاكن عنده ما يُؤدي فل َتحتَ ِجب منه»
you has a slave who has entered into a contract of
manumission, and he can afford to pay the price, she
should veil herself from him"'.

درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان أن املاكتب إذا اكن معه من املال The Hadith shows that if a slave who has entered a
contract of manumission can afford to pay the amount
َ
ما ييف بما عليه من دين املاكتبة
فإن موالته اليت due for it, his female owner should veil herself from him,
ً
اكتبته حتتجب منه؛ ألنه قد صار حرا ،وإن لم يكن because he has become free, even if he has not yet
َّ
paid the money.
**

سلم هذا املال إيلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

وأقساط معلومة يدفعها لسيده.
بآجال معلوم ٍة،
• املاكتب  :يُقال :اكتب عبده ماكتبة ،أي :باعه نلفسه
ٍ
ٍ
َ
• فاكن عنده ما يؤدي  :أي ما عليه من دين الكتابة.
• فلتحتجب  :أي إحداكن وىه سيدته.
• منه  :أي من املاكتب.

فوائد احلديث:

ََ ُ ُ
وه ْم إ ْن َعل ْمتُ ْم ِفيه ْم َخ ْ ً
ريا} ىلع أصل الكتابة ،ومَشوعيتها.
 .1يدل هذا احلديث مع اآلية الكريمة{ :فاكتِب
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ًّ
ًّ
 .2فيه أن الرقيق إذا صار معه مجيع دين كتابته ،فإنه أصبح حرا ،هل أحاكم األحرار؛ حيث خلص من الرق ،وصار حرا.
َّ
َّ
أن املرأة ال حتتجب من رقيقها ،بل جيوز هلا كشف وجهها عنده؛ َّ
وألن َّ
الرقيق ال ترتفع نفسه إىل سيدته ،والسيدة ال تْنل
لقوة العالقة،
 .3فيه
نفسها إيله.
َ
ْ
َّ
َّ
 .4فيه أنَّه بعد أداء مجيع دين الكتابة ،أو وجودها عنده ،أصبح ًّ
احلرية
حينئذ أن حتتجب عنه؛ النفصاهل عنها ،وألنه بعد
حرا؛ فيجب عليها
ٍ
أصبح اكمل اإلنسانية واحلرية.
َّ
 .5فيه أن األمر باالحتجاب -وإن لم يكن سلم املال -من باب احليطة وسد اَلرائع اليت قد تُفيض إىل التساهل فيما َّ
حرم اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النَش 2001 - 1422 :ط  - 1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار

السبيل ،للشيخ األبلاِّن .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان.
دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام بَشح
َّ
َ
لوغ َ
بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
َّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنَش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيَس ابلاِب
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احلليب  -سنن أِب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي .حتقيق :
أمحد حممد شاكر وآخرون .انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب – مرص  .-الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -مسند أمحد ،حتقيق
شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)64710( :
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ً
إن هلل تسعة وتسعني اسما مائة إًل واحدا ،من

Verily, Allah has ninety-nine names, onehundred minus one. Whoever memorizes
them all (believes in their meanings and
acts accordingly) will enter Paradise.

أحصاها دخل اجلنة

 .1889احلديث:

**

1889. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
ً
that the Messenger of Allah, may Allah's peace and
ْ َ ْ
ْي ،اس ًما،
اهلل عليه وسلم -قال« :إن هلل ت ِ ْس َعة ،وتِس ِع
blessings be upon him, said: "Verily, Allah has ninetyًَ
َ ْ َ
ِمائة إال واحدا َم ْن أح َصاها دخل اجلنة».
nine names, one-hundred minus one. Whoever
memorizes them all (believes in their meanings and
acts accordingly) will enter Paradise".

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َّ
أن أسماء اهلل احلسىن منها This Hadith states that Allah, the Almighty, has ninety- 99
هذا احلديث فيه بيان
nine names, and that whoever memorizes them all,
ً
اسما من حفظها وآمن بها وعمل بمدلوهلا فيما ال
**

believes in their meanings, and acts according to their
َيتص به -سبحانه -فله اجلنة ،وجيوز القسم بأي implications, in matters other than those reserved
exclusively for Allah, the Almighty, will enter Paradise.
واحد منها ،وانعقاده بها ،فايلمْي اليت جتب بها
ٍ
Making an oath by any of these names is permissible
الكفارة إذا حنث فيها يه ايلمْي باهلل -تعاىلand binding. Consequently, one must offer expiation if ،-
والرمحن الرحيم ،أو بصفة من صفاته تعاىل؛ كوجه he broke an oath sworn by one of the names of Allah,
the Most Merciful and the Ever Merciful, or by one of
اهلل -تعاىل -وعظمته وجالهل وعزته.
His attributes such as His Face, Greatness, Grandeur,
and Might.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• من أحصاها  :املراد بإحصائها هو حفظها ،واإليمان بها ،وبمقتضاها ،والعمل بمدلوالتها فيما ال َيتص به -سبحانه.-
• اجلنة  :يه ادلار اليت أعد اهلل فيها ِمن َّ
انلعيم ما ال َيطر ىلع بال ملن أطاعه.

فوائد احلديث:
 .1ايلمْي باهلل -تعاىل -منعقدة بأسماء اهلل احلسىن ،اكلرمحن والرحيم واليح ،وغريها باتفاق.
َّ
َّ
ً َ ْ َ ْ
َّ
ٌ
حرص ألسمائه -تعاىل -باالتفاق ،وإنما املقصود منه أن هذه التسعة والتسعْي اسما من أحصاها دخل اجلنة.
 .2احلديث ليس فيه
 .3فيه عظمة اهلل -تعاىل -ألن تعدد األسماء يدل ىلع عظمة املسىم.
 .4فيه التشجيع ىلع االجتهاد يف طلب األسماء احلسىن؛ ألنها أبهمت.
 .5من إحصاء األسماء احلسىن ادلَعء بها.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم بن احلجاج،املحقق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .رشح رياض الصاحلْي ،حممد بن صالح العثيمْي ،انلارشُ :دار الوطن للنَش ،الطبعة1426 :
ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمْي ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة،
 .1423تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل .1427 ،منحة العالم رشح
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بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن -حتقيق وختريج
وتعليق :سمري بن أمْي الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)64673( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If you are left behind and do good deeds
whereby you seek Allah's pleasure, you will
be raised a degree and your status will be
elevated on account of them. Perhaps you
will be left behind so that some people may
benefit by you and others may be harmed
by you.

إنك لن ُتلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل
 ولعلك أن ُتلف،إًل ازددت به درجة ورفعة
 ويُض بك آخرون،حىت ينتفع بك أقوام

**

1890. Hadith:

: احلديث.1890

 جاءِّن: قال-ريض اهلل عنه- عن سعد بن أِب وقاص
ُ َ
 ي ُعود ِِّن َعم َح َّج ِة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َّ ْ
 قد بلغ، يا رسول اهلل: فقلت،الوداع من َو َج ٍع اشتَد ِب
ٌ
ُ
َ ِب من
 وال يَ ِرث ِين إال ابنة، وأنا ذو مال،الو َج ِع ما ترى
َّ
ُ َّ َ َ َ َ
 فالش ْط ُر يا رسول: قلت، ال:أفأت َصدق بثليث مايل؟ قال

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, came to visit me for an
illness which became so hard to bear in the year of the
Farewell Hajj. I said: 'O Messenger of Allah, you can
see the severity of the illness which I am experiencing.
I have property and none will inherit me except a
daughter. Shall I give two thirds of my property in
charity?' The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, said: 'No.' I said: 'Then shall
I give one half, O Messenger of Allah?' He said: 'No.'
Then I said: 'So, (shall I give) one third?' The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: '(Give) one third, and one third is too
much. Indeed, leaving your heirs rich is better than
leaving them poor and begging from people. You never
spend anything seeking thereby the pleasure of Allah
but that you are rewarded for it, even what you place in
the mouth of your wife.' I said: 'O Messenger of Allah,
will I be left here in Makkah after my companions have
departed for Madinah?' The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: 'If you
are left behind and do good deeds whereby you seek
Allah's pleasure, you will be raised a degree and your
status will be elevated on account of them. Perhaps you
will be left behind so that some people may benefit by
you and others may be harmed by you. O Allah!
complete for my Companions their Hijrah (immigration
to Madinah), and do not turn them back on their heels.
The unfortunate one, however, is Sa‘d ibn Khawlah.'
(The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, felt sorry for him, as he had died
at Makkah)".

 واثللث، اثللث: فاثللث؟ قال: قلت، ال:اهلل؟ قال
ََ
َ ََََ َ ََ
ٌ ك أغنياء
خري من أن تذ َر ُهم
 إنك إن تذر ورثت،كثري
َ ُ َّ َ َ ً َ
 وإنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها،َعلة يتَكففون انلاس
َ ْ ُ
ْ ِ  حىت ما جتعل يف،ت بها
.يف امرأتك
وجه اهلل إال أ ِجر
ُ َّ َ ُ
: يا رسول اهلل أخلف بعد أصحاِب؟ قال: قلت:قال
ُ َّ َ ُ
إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال
ً ْ
َ َّ َ ُ
َ َْْ
 ولعلك أن ختلف حىت ينتفع،ورف َعة
ازددت به درجة
ِ
َْ
ُ ،بك أقوام
ُّ َ وي
 امهلل أم ِض ألصحاِب.رض بك آخرون
َ
َ  لكن، وال تَ ُر ََّد ُهم ىلع أ ْع َقابهم،هجرتهم
ابلائ ِ ُس
ِِ
ِ
ََ َ
صىل اهلل عليه- سعد بن خ ْولة (يَ ْر ِِث هل رسول اهلل
.) أن مات بمكة-وسلم

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

Sa‘d ibn Abi Waqqaas, may Allah be pleased with him,  يف حجة-رَض اهلل عنه- مرض سعد بن أِب وقاص
was severely ill during the Farewell Hajj, to the point
that he feared death. The Prophet, may Allah's peace  فعاده.الوداع مرضا شديدا خاف من شدته املوت
and blessings be upon him, visited him, as was his habit  كعادته يف تفقد-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
**
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in looking after his Companions and caring for them.
Sa‘d mentioned to the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, what he thought would be good
reasons for him to give most of his wealth in charity. He
said: "O Messenger of Allah! I am very sick and fear
death, I have much wealth, and I do not have vulnerable
relatives that will inherit from me except my daughter.
So can I give two thirds of my wealth in charity, after my
daughter takes her share, so that I can put forward
good actions for (my afterlife)?" The Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, said: "No."
So, Sa‘d said: "Then shall I give one half, O Messenger
of Allah?" He said: "No." So Sa‘d said again: "Shall I
give one third?" Thereupon, the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, told Sa‘d
that there is nothing wrong with giving one third in
charity, even though that is plenty. So giving less than
that is better, such as a quarter or a fifth. Then the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
explained to Sa‘d the wisdom behind reducing the
amount of money given in charity by mentioning two
points: 1. That he leaves his heirs wealthy and
benefiting from his benevolence and wealth is better
than him leaving them depending on the kindness of
other people as a result of him giving his property to
others than them. 2. Or that he stays alive and has his
wealth, so he spends it in all the lawful ways, hoping for
reward from Allah and being rewarded by Allah, even if
he spends it in things that are obligatory on him, such
as feeding his wife. Then, Sa‘d ibn Abi Waqqaas, may
Allah be pleased with him, feared that he might die in
Makkah, from where he made his migration and had left
for the sake of Allah, the Almighty, which might diminish
his reward. So the Prophet, may Allah's peace and
blessings upon him, informed him that he would not be
forcibly left behind in a place that he migrated from, and
that he should do good deeds seeking thereby the
reward from Allah, and that Allah will raise him in rank.
Then, he, may Allah's peace and blessings be upon
him, gave him the glad tidings that he would be cured
from his illness and that Allah would benefit the
believers through him and harm the disbelievers
through him. It was exactly as he, the truthful and
honest one, said, as Sa‘d was cured from his illness
and became a chief in the war against the Persians.
Allah benefited Islam and the Muslims through him, and
he conquered many places, and He caused harm to
polytheism and the polytheists through him. Then the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
supplicated Allah for all his Companions that He would
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صىل اهلل-  فذكر سعد للنيب.أصحابه ومواساته إياهم

 ما يعتقد أنها تسوغ هل، من ادلوايع-عليه وسلم
 إنين قد، يا رسول اهلل: فقال،اتلصدق بالكثري من ماهل

 وإِّن صاحب،اشتد ِب الوجع اَلي أخاف منه املوت

 وإنه ليس من الورثة الضعفاء اَلين أخىش،مال كثري

 فبعد هذا هل،عليهم العيلة والضياع إال ابنة واحدة
 ألقدمه لصالح عميل؟ فقال انليب،أتصدق بثليث مايل

 فالشطر يا رسول: قال. ال:-صىل اهلل عليه وسلم ال مانع من اتلصدق: فاثللث؟ فقال: قال. ال:اهلل؟ قال

 فالْنول إىل ما دونه من الربع.باثللث مع أنه كثري
صىل اهلل عليه-  ثم بْي هل انليب.واخلمس أفضل

 احلكمة يف الْنول يف الصدقة من أكَث املال إىل-وسلم

 وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته-1 :أقله بأمرين
أغنياء منتفعْي بربه وماهل فذلك خري من أن َيرجه

 ويدعهم يعيشون ىلع إحسان،منهم إىل غريهم

 فينفقه يف طرقه، وإما أن يبَق وجيد ماهل-2 .انلاس
، وحيتسب األجر عند اهلل فيؤجر ىلع ذلك،الَشعية

.حىت يف أوجب انلفقات عليه وهو ما يطعمه زوجه

ثم خاف سعد بن أِب وقاص أن يموت بمكة اليت
 فينقص ذلك من،هاجر منها وتركها لوجه اهلل تعاىل

-صىل اهلل عليه وسلم-  فأخربه انليب،ثواب هجرته

 فيعمل،أنه لن َيلف قهرا يف ابلدل اليت هاجر منها

 ثم بَشه،فيه عمال ابتغاء ثواب اهلل إال ازداد به درجة

 بما يدل ىلع أنه سيربأ من-صىل اهلل عليه وسلم، ويرض به الاكفرين، وينفع اهلل به املؤمنْي،مرضه

 فقد بريء من،فاكن كما أخرب الصادق املصدوق
 فنفع، وصار القائد األىلع يف حرب الفرس،مرضه

 وفتح الفتوح وْض به اهلل،اهلل به اإلسالم واملسلمْي
صىل اهلل عليه-  ثم دَع انليب،الَشك واملَشكْي

 وأن، لعموم أصحابه أن حيقق هلم درجتهم-وسلم
 وأال يردهم عن دينهم أو إىل ابلالد اليت،يقبلها منهم
، وهل احلمد واملنة، فقبل اهلل منه ذلك،هاجروا منها
 ثم ذكر سعد بن.واحلمد هلل اَلي أعز بهم اإلسالم
 وهو من املهاجرين اَلين هاجروا من مكة،خولة

 فرىث هل،ولكن اهلل قدر أن يموت فيها؛ فمات فيها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
انليب -عليه الصالة والسالم-؛ أي :توجع هل أن مات fulfill for them their rank, accept it from them, and not
turn them away from their religion or the lands to which
بمكة؛ وقد اكنوا يكرهون للمهاجر أن يموت يف they migrated. Allah accepted that supplication from
him, and to Him is all praise and favor. All praise is due
األرض اليت هاجر منها.
to Allah, Who honored Islam through them. Then the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
mentioned Sa‘d ibn Khawlah. He was from the people
who migrated from Makkah, but Allah willed that he die
in Makkah, and so he did. Therefore, the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, felt pity for
him that he died in Makkah, for they used to dislike for
an immigrant to die in a place which they had migrated
from.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سعد بن أِب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يعودِّن  :يزورين.
• وجع  :مرض.

• اشتد ِب  :قوي يلع.
• فالشطر  :انلصف.

• واثللث كثري  :فاألوىل أن ينقص عن اثللث وال يزاد عليه.
• أن تذر  :ترتك.

• َعلة  :مجع "َعئل" و "العالة" الفقراء.

• يتكففون انلاس  :يسألون انلاس بأكفهم أي أيديهم.
• يف يف امرأتك  :يف فم زوجتك.

• أخلف بعد أصحاِب  :املنرصفْي من مكة ألجل مريض واكنوا يكرهون اإلقامة بمكة ألنهم هاجروا منها وتركوها هلل.
• أمض  :أتمم.

• وال تردهم ىلع أعقابهم  :برتكهم هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم.
• ابلائس  :الشديد احلاجة.
• يرِث  :يتوجع وحيزن.

فوائد احلديث:
 .1استحباب عيادة املريض ،وتتأكد ملن هل حق من قريب وصديق وحنوهما.
 .2جواز إخبار املريض بمرضه ،وبيان شدته إذا لم يقصد التشيك والسخط ،وينبيغ ذكره للفائدة ،كطبيب يعينه ىلع تشخيص مرضه أو مسعف
يتسبب هل العالج.

 .3استشارة العلماء واستفتاؤهم يف سائر أموره.

 .4إباحة مجع املال إذا اكن من طرقه املَشوعة.

 .5استحباب الوصية وأن تكون باثللث من املال فأقل ولو ممن هو صاحب مال كثري.

 .6األفضل أن يكون بأقل من اثللث  ،وذلك حلق الورثة.

 .7أن إبقاء املال للورثة -مع حاجتهم إيله -أحسن من اتلصدق به ىلع ابلعداء لكون الوارث أوىل بربه من غريه.
 .8أن انلفقة ىلع األوالد والزوجة عبادة جليلة مع انلية احلسنة.

 .9أن من هاجر من بدل لوجه اهلل تعاىل وإلعالء لكمته ،فال يرجع إيلها لإلقامة ،فإن أقام بغري قصده ،فال حرج عليه.
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 .10يف احلديث معجزة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أشار إىل أن سعدا سيربأ من مرضه وينتفع به أناس ،ويرض آخرون ،فاكن كما قال،
حيث فتح بالد فارس وعز به املسلمون ،وانرض به املَشكون ،اَلين ماتوا ىلع رشكهم.

 .11أن اهلل كمل للصحابة هجرتهم من مكة إىل املدينة ،بسبب عزمهم الصادق ،ودعوات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املباراكت.

املصادر واملراجع:

اإلملام بَشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه .صحيح ابلخاري ،نَش :دار طوق انلجاة( ،مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نَش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت .املعجم الوسيط ،نَش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)5885( :
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You will proceed with your journey along
the evening and the night, then you will
come to a place of water, Allah willing, in
the morning.

 وتأتون،إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم
ً
املاء إن شاء اهلل غدا
**

1891. Hadith:

Abu Qataadah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, addressed us and said:
'You will proceed with your journey along the evening
and the night, then you will come to a place of water,
Allah willing, in the morning.' So the people proceeded,
without paying any heed to one another." Abu
Qataadah said: "The Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, also traveled until it
was midnight. I was by his side. The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
dozed off and leaned (to one side) of his camel. I went
to him and lent him support without waking him up until
he sat upright on his riding mount. He went on traveling
until a major part of the night was over and (he again)
leaned (to one side) of his camel. I supported him
without waking him up until he sat on his ride. Then he
traveled until it was near dawn. He (again) leaned, but
far more, than the two earlier leanings, and he was
about to fall down. So I went to him and supported him,
and he lifted his head and said: 'Who is this?' I said: 'It
is Abu Qaatadah.' He (the Prophet again) said: 'How
long have you been traveling along with me like this?' I
said: 'I have been traveling in this very state since the
night.' He said: 'May Allah guard you as you have
guarded His Prophet.' He again said: 'Do you see that
we are hidden from the people?' And again he said: 'Do
you see anyone?' I said: 'Here is a rider.' I again said:
'Here is another rider,' until we gathered together and
we were seven riders.' The Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, stepped
aside of the road and placed his head (for sleep and
said): 'Guard our prayers for us.' The Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
was the first to wake up, and the rays of the sun were
falling on his back. We got up startled. He (the Prophet)
said: 'Ride on.' So we rode on until the sun had
(sufficiently) risen. He then dismounted and called for a
jug of water which I had with me. There was a little
water in it. He performed an ablution which was less
thorough than his usual ablutions, and some water was
left. The Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said to Abu Qataadah: 'Keep for us your jug
of water; it will have a miraculous affair.' Then Bilaal
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َ َ ََ َ َ َ
 خطبَنا رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال،ع ْن أ ِِب قتَادة
َ ُ َ
ُ َّ
 وتأتون املاء،ريون َع ِشيتَك ْم
 «إنكم ت ِس: فقال،وسلم
َْ
َ
 فانطلق انلاس ال يل ِوي أحد ىلع،»إن شاء اهلل غدا
 فبينما رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال أبو قتادة،أحد
ُ
ْ
َ وسلم يسري حىت
َّ ابه
: قال، وأنا إىل جنبه،ار الليل
ََ
َ
فمال عن
،فنَ َعس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ُ
َ َ ُ
فدع ْمته من غري أن أو ِقظه حىت
 فأتيته،راحلته
َ
َ
،  ثم سار حىت ته َّو َر الليل: قال،اعتدل ىلع راحلته
ُ
َ
 فدعمتُه من غري أن أو ِقظه: قال،مال عن راحلته
 ثم سار حىت إذا اكن: قال،حىت اعتدل ىلع راحلته
ْ
َّ من آخر
 مال َميْلة يه أشد من امليْلتْي،الس َحر
َْ
ْ
ْ
 فرفع،فدعمته
 فأتيتُه، حىت اكد ين َج ِفل،األويلْي
 «مىت: قال، أبو قتادة: « َمن هذا؟» قلت: فقال،رأسه

َ
 ما زال هذا َم ِسريي منذ:مسريك مين؟» قلت
اكن هذا

 ثم،» «حفظك اهلل بما حفظت به نبيه: قال،الليلة
َْ
َ
 «هل ترى: ثم قال،» «هل ترانا َنىف ىلع انلاس؟:قال
 هذا راكب: ثم قلت، هذا راكب:من أحد؟» قلت
ْ َ
َ
 فمال رسول: قال، حىت اجتمعنا فكنا سبعة ركب،آخر
، فوضع رأسه،اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الطريق
َّ  فاكن،» «احفظوا علينا صالتنا:ثم قال
أول َمن

ُ
والشمس يف
استيقظ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
ُ
ْ
ْ
 فركبنا،» «اركبوا: ثم قال، فق ْمنا ف ِز ِعْي: قال،ظهره
َ َ
َ
ْ
يضأة
 ثم دَع بِ ِم،فَّسنا حىت إذا ارتفعت الشمس ن َزل
ِ
 فتوضأ منها ُوضوءا: قال،اكنت ميع فيها يشء من ماء
 ثم قال ألِب، وبِق فيها يشء من ماء: قال،دون ُوضوء
َ
ْ
َ احفظ علينا م
 ثم،» فسيكون هلا نبَأ،يضأتك
« :قتادة
ِ
َّ
َّ
 فصىل رسول اهلل صىل اهلل عليه،أذن بالل بالصالة
َ َّ
 فصنع كما اكن يصنع، ثم صىل الغداة،وسلم ركعتْي
َّ
َ  ورك: قال،لك يوم
ب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ
َْ
 فجعل بعضنا يه ِمس إىل بعض ما: قال،وركبْنا معه
َْ
َّ
 «أما:ريطنا يف صالتنا؟ ثم قال
ِ كفارة ما صنعنا بِتف
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called (the people) to prayer, and then the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
observed two Rak‘ahs (units of prayer) and then
observed the morning prayer as he did every day. The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, (then) rode on and we rode along with
him, and some of us whispered to the others saying:
'How would there be compensation for the negligence
we committed in our prayers?' Upon this, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said: 'Is
there not in me a model for you? There is no negligence
in sleeping. The (cognizable) negligence is that one
should not observe the prayer (intentionally) until the
time of the next prayer comes. So the one who does
this (leave a prayer on account of sleep or due to other
unavoidable circumstances) should observe the prayer
when he becomes aware of it, and on the next day he
should observe the prayer at its prescribed time.' Then
he (the Prophet) said: 'What do you think the people
would do (at this hour) when they would not find their
Prophet with them in the morning. Abu Bakr and ‘Umar
would say: ‘The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, must be behind you, he
cannot leave you behind (him).’ Other people would
say: ‘The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, is ahead of you.’ So if they obey
Abu Bakr and ‘Umar, they would follow the right path.'
So we proceeded on till we came up to the people (from
whom we had lagged behind), and the day had
considerably risen and everything became hot, and
they (the Companions of the Prophet) said: 'O
Messenger of Allah, we are dying of thirst.' Upon this,
he (the Prophet) remarked: 'There is no destruction for
you.' And he then said: 'Bring that small cup of mine.'
And he then asked for the jug of water to be brought to
him. The Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, poured water (in that small cup),
and Abu Qataadah gave them water to drink. When the
people saw that there was (a little) water in the jug, they
gathered in crowds around it. Upon this, the Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: 'Behave well; you will drink to your fill.' They
complied. So the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, would fill (the cup),
and I would serve them until no one was left except me
and the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him. He then filled (the cup) with
water and said to me: 'Drink it.' I said: 'Messenger of
Allah, I will not drink until you drink.' Upon this, he said:
'The server of the people is the last among them to
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ُ َ
َ « : ثم قال،»يف أُ ْسوة
َّ كم
أما إنه ليس يف انلوم
ل
ِّ
َْ
 إنما اتلفريط ىلع من لم يصل الصالة حىت،تفريط
ِّ
 فمن فعل ذلك فليُ َصلها،يِجء وقت الصالة األخرى
َ ح
 ثم،» فإذا اكن الغد فليصلها عند وقتها،ْي ينتبه هلا
ِ
ََ
ْ
 «أصبح: ثم قال: «ما ترون انلاس صنعوا؟» قال:قال
ََ
 رسول اهلل: فقال أبو بكر وعمر،»انلاس فق ُدوا نبيهم
ِّ
َْ
، لم يكن ِيلُخلفكم،صىل اهلل عليه وسلم َبعدكم
ْ
 إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بْي:وقال انلاس
ُ
: قال، وعمر يَ ْرش ُدوا، فإن يطيعوا أبا بكر،أيديكم
ْ
َّ
َ ،امتد انلهار
،وح ِيم لك يشء
فانتهيْنا إىل انلاس حْي
ْ َ َ
ْ
 «ال: فقال،عطشنا
ِ ، يا رسول اهلل هلكنا:وهم يقولون
َ
ُ
َ ْ
: «أ ْط ِلقوا يل غ َم ِري» قال: ثم قال،»ُهلك عليكم
َ ودَع بالم
 فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،يضأة
ِ
َ
ْ
ُّ يص
ُ
 فلم يعد أن رأى انلاس، وأبو قتادة يس ِقيهم،ب
 فقال رسول اهلل صىل،ماء يف امليضأة تكابوا عليها
ُ ُّالم َْل لك
َ  «أحسنوا:اهلل عليه وسلم
ْ َ كم
:سري َوى» قال
ُّ
يصب
 فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،ففعلوا
 وغري رسول اهلل صىل اهلل،وأس ِقيهم حىت ما بِق غريي
 ثم صب رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال،عليه وسلم

 ال أرشب حىت: فقلت،» «ارشب: فقال يل،وسلم
ُ
َ
آخرهم
سايق القوم
 «إن:تَشب يا رسول اهلل قال
ُ
 ورشب رسول اهلل صىل اهلل،فَشبت
: قال،»رشبا
َّ
َ
ً
َ
: قال، فأَت انلاس املاء جا ِمْي ِرواء: قال،عليه وسلم
ِّ
 إِّن ألحدث هذا احلديث يف:فقال عبد اهلل بن رباح
 إذ قال عمران بن حصْي انظر أيها،مسجد اجلامع
ِّ
، فإِّن أحد الركب تلك الليلة،الفىت كيف حتدث
َّ : فقال، فأنت أعلم باحلديث: قلت:قال
ممن أنت؟
ِّ
 فأنتم أعلم، حدث: قال، من األنصار:قلت
َّ
 لقد: فقال عمران، فحدثت القوم: قال،حبديثكم
ُ  وما َش َع،شهدت تلك الليلة
رت أن أحدا حفظه كما

.حفظته

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
drink.' So I drank, and the Messenger of Allah, may
Allah's peace and blessings be upon him, also drank,
and the people came to the place of water quite happy
and satiated." ‘Abdullaah ibn Rabaah said: "I was
narrating this Hadith in the grand mosque, when
‘Imraan ibn Husayn said: 'See, O young man, how will
you narrate, for I was also one of the riders on that
night.' I said: 'So you must know this Hadith well.' He
said: 'Who are you?' I said: 'I am one of the Ansaar.'
Upon this, he said: 'You narrate, for you know your
Hadiths better.' I, therefore, narrated it to the people.
Then ‘Imraan said: 'I was also present that night, but I
do not know anyone who committed it to memory as
well as you have"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This noble Hadith shows that the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, and his
Companions were traveling when they ran out of water.
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, ensured that they would find water ahead of them.
On this news, the people hastened, leaving the Prophet
and some Companions behind. Abu Qataadah was still
with the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him. When it was night, the Prophet dozed off,
and Abu Qataadah would support him so that he would
not fall off his camel. Then the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, woke and prayed
that Allah protect Abu Qataadah as he protected him.
Then he told him that the people would argue about his
whereabouts and that Abu Bakr and ‘Umar would tell
them that he is behind them, adding that if people
listened to Abu Bakr and ‘Umar, they would be guided.
This is one of the signs of his Prophethood. Then they
slept at night, and they were awakened the next day by
the scorching heat of the sun. Therefore, the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon him, said that
anyone who sleeps until the prayer's prescribed time is
over, without intending to miss the prayer, is not
negligent. Rather, he is excused. However, anyone
who does not pray until the prayer's time is over is
negligent. When the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, and the Companions with him,
proceeded, they joined the rest of the people, who were
almost dying of thirst. The Prophet, may Allah's peace
and blessings be upon him, assured them that they
would not perish and that they would quench their thirst.
He called for Abu Qataadah's small pot and made
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يبْي احلديث الَشيف أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم اكن يف سفر وانتىه ما معهم من املاء فبَشهم
 مما،انليب صىل اهلل عليه وسلم بأنهم جيدونه أمامهم

 حىت سبقوا،دَع القوم إىل أن يَّسعوا وال ينتظروا
 واكن،انليب صىل اهلل عليه وسلم وبعض الصحابة
منهم أبو قتادة فاكن الليل وبدأ رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم ينعس وأبو قتادة يعضده حىت ال يقع عن
الراحلة حىت انتبه هل الرسول صىل اهلل عليه وسلم

 ثم أخربه أن انلاس،ودَع هل باحلفظ كما حفظه

سيختلفون يف ماكنه عليه الصالة والسالم وأن أبا

بكر وعمر سيخربونهم بأنه خلفهم وأنهم إن

 وهذا من عالمات نبوته عليه،أطاعوهم سريشدوا
 ثم ناموا يف الليل ولم يوقظهم إال،الصالة والسالم

 فبْي الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن،حر الشمس

 بل،من نام عن الصالة دون تعمد تركها ليس بمفرط
 ولكن املفرط من يدع وقت الصالة،هو معذور
 فلما مىش انليب صىل اهلل،َيرج دون أن يصليها

عليه وسلم والصحابة اَلين معه وصلوا للقوم وقد

 فبَشهم انليب صىل اهلل،اكدوا يهلكون من العطش
ً
عليه وسلم بأنهم لن يهلكوا وسيَشبوا مجيعا ودَع
بإناء أِب قتادة اَلي يستخدمه للوضوء وهو قدح
 فَشب، وتوضأ فيه ودَع انلاس للَشب منه،صغري

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
انلاس لكهم حىت لم يبق إال رسول اهلل صىل اهلل عليه ablution. Then he invited the people to drink. They all
drank except for the Prophet may Allah's peace and
وسلم وأبو قتادة ريض اهلل عنه ،فَشب أبو قتادة بعد blessings be upon him, and Abu Qataadah. Abu
أن أخربه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن ىلع سايق Qataadah drank only after the Prophet, may Allah's
peace and blessings be upon him, told him that he
القوم أن يَشب آخرهم ،وذلك من معجزات انليب
would drink last, as he was the one serving the water.
صىل اهلل عليه وسلم.
This incident is one of the miracles of the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو قتادة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• ال يلوي ىلع أحد  :ال يعطف ،أي ال يلتفت ألحد.
• ال ضري  :ال يرضكم ذلك عند اهلل -تعاىل-.
• إبهار الليل  :انتصف.

• فنعس  :انلعاس مقدمة انلوم.

• فدعمته  :أقمت ميله من انلوم ورصت حتته اكدلَعمة للبناء فوقها.
• تهور الليل  :ذهب ،أكَثه مأخوذ من تهور ابلناء وهو انهداده.
• ينجفل  :يسقط.

• بما حفظت به نبيه  :بسبب حفظك نبيه صىل اهلل عليه وسلم.
• سبعة ركب  :ركب مجع راكب.

• بميضأة  :بكَّس امليم وبهمزة بعد الضاد :ويه اإلناء اَلي يتوضأ به.
ً
ً
وضوءا خفيفا.
• وضوءا دون وضوء :
• يهمس إىل بعض  :يكلمه بصوت خيف.
ُ ْ
• ال هلك عليكم  :هو بضم اهلاء من اهلالك.

• غمري  :هو بضم الغْي املعجمة وفتح امليم وبالراء هو القدح الصغري.
• أطلقوا يل  :إيتوين به.

• فلم يعد أن رأى انلاس ماء يف امليضأة  :لم يتجاوز رؤيتهم املاء يف امليضأة.

• أحسنوا املْل  :املْل اخللق والعَشة ،يقال :ما أحسن مْل فالن .أي خلقه وعَشته وما أحسن مْل بين فالن .أي عَشتهم وأخالقهم.
• ِّ
جامْي  :مسرتحيْي ,واجلمام :ذهاب اإلعياء ،واإلمجام :ترفيه انلفس ملدة حىت يذهب عنها اتلعب وتنشط.
• يف مسجد اجلامع  :اتلقدير هنا مسجد املاكن اجلامع.
• تكابوا عليها  :تزامحوا عليها ًّ
مكبا بعضهم ىلع بعض.
• رواء  :الرواء ضد العطاش.

فوائد احلديث:
 .1فيه أنه يستحب ألمري اجليش إذا رأى مصلحة لقومه يف إعالمهم بأمر أن جيمعهم لكهم ويشيع ذلك فيهم يلبلغهم لكهم ويتأهبوا هل وال َيص
به بعضهم وكبارهم ألنه ربما خيف ىلع بعضهم فيلحقه الرضر
 .2استحباب قول إن شاء اهلل يف األمور املستقبلة
 .3وفيه أنه يستحب ملن ُصنع إيله معروف أن يدعو لفاعله
 .4فيه استحباب األذان للصالة الفائتة
 .5وفيه قضاء السنة الراتبة ألن الظاهر أن هاتْي الركعتْي اللتْي قبل الغداة هما سنة الصبح
 .6وقوهل كما اكن يصنع لك يوم فيه إشارة إىل أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها
 .7وفيه إباحة تسمية الصبح غداة
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 .8أن انلائم ليس بملكف وإنما جيب عليه قضاء الصالة
 .9امتداد وقت لك صالة من اخلمس حىت يدخل وقت األخرى وهذا مستمر ىلع عمومه يف الصلوات إال الصبح فإنها ال تمتد إىل الظهر بل َيرج
وقتها بطلوع الشمس
 .10إن سايق القوم آخرهم؛ فيه هذا األدب من آداب شاريب املاء واللنب وحنوهما ويف معناه ما يفرق ىلع اجلماعة من املأكول لكحم وفاكهة ومشموم
وغري ذلك
 .11ويف حديث أِب قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ,إحداها :إخباره بأن امليضأة سيكون هلا نبأ واكن كذلك ,اثلانية:
تكثري املاء القليل ,اثلاثلة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم لككم سريوى واكن كذلك ,الرابعة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم قال أبو بكر وعمر كذا وقال
انلاس كذا ,اخلامسة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم وتأتون املاء واكن كذلك ,ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك
وهلذا قال فانطلق انلاس ال يلوي أحد ىلع أحد إذ لو اكن أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوهل صىل اهلل عليه وسلم.
 .12سنة ختفيف الوضوء
 .13جواز انلوم ىلع ادلابة

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نَش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .ادليباج ىلع صحيح مسلم بن احلجاج ,عبد الرمحن بن أِب بكر ،جالل ادلين السيويط,
حققه :أبو اسحق احلويين األثري ,انلارش :دار ابن عفان للنَش واتلوزيع  -اململكة العربية السعودية  -اخلرب ,الطبعة :األوىل   1416ـه 1996 -مْ َ .
رش ُح
َ
َ
َ ُ ُ ْ
اَض عيَاض ُ
ُ ْ
َ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ,عياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،أبو الفضل ,املحقق:
الم َس َّىم ِإكمال
ص ِحيح مس ِل ِم لِلق ِ ِ
ْ
ْ
ادلكتور حي َىي إِس َما ِعيل ,انلارش :دار الوفاء للطباعة والنَش واتلوزيع ،مرص ,الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م

الرقم املوحد)10621( :
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You will eagerly seek out a position of
authority, but it will be a source of regret
on the Day of Judgment. How excellent is
the wet nurse, and how evil is the weaning
one.

إنكم ستحرصون ىلع اإلمارة ،وستكون ندامة
يوم القيامة ،فنعم املرضعة وبئست الفاطمة

 .1892احلديث:

**

1892. Hadith:

عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Prophet, may Allah's peace and
َ َ ْ ُ َ
ون ىلع اإل َم َ
ارة،
عليه وسلم -قال« :إنكم ستح ِرص
ِ
blessings be upon him, said: 'You will eagerly seek out
ََ ًَ
َ َْ ُْ َُ َ ْ
َ
ت a position of authority, but it will be a source of regret
وستكون ندامة يوم القيامة ،ف ِنعم المر ِضعة وبِئس ِ
ُ
َ
on the Day of Judgment. How excellent is the wet
اط َمة».
الف ِ
nurse, and how evil is the weaning one"'.

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

هذا احلديث ينبه ىلع عظم شأن اإلمارة -وما هو يف This Hadith highlights the significance of the positions
of authority, including the judiciary, and their numerous
حكمها اكلقضاء -وكَثة تبعاتها ومسؤويلاتها يف ادلار responsibilities and consequences in the Hereafter. We
اآلخرة ,واتلحذير من طلبها واحلرص عليها ,وهذا are warned against pursuing leadership and being
eager for it, and this applies to those who seek to
مقيد بمن دخل فيها بسيع منه وحرص عليها واكن
assume a position of authority, even though they are
َ
ُ
أهل هلا ,خبالف من و ِلكت إيله ولم يسع هلا واكن not qualified enough. By contrast, if a position of
غري ٍ
أهال هلا وعدل فيها فإنه سيُعان عليها كما جاء يف authority is assigned to a qualified person without him
seeking it and he undertakes it in a proper and just
أحاديث أخرى ,وقد شبهت اإلمارة يف احلديث بأنها manner, he will be helped in doing his job, as indicated
نعم املرضعة بما تدر من منافع املال واجلاه ونفاذ in other Hadiths. Leadership is likened to a wet nurse,
given the financial benefits, good standing, and
احلكم ،وبئس الفاطمة بتبعاتها يوم القيامة
influence it brings about. It is also likened to a weaning
وحَّساتها.
one because of its resultant liabilities and sorrows on
the Day of Judgment.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• ستحرصون  :ستشتد رغبتكم يف اإلمارة.
• اإلمارة  :بكَّس اهلمزة ،يه منصب األمري ,ويدخل فيها اإلمارة العظىم ,ويه اخلالفة ووالية أمر األمة ,والصغرى ويه الوالية ىلع بعض
ابلالد ,كما يدخل يف ذلك والية القضاء.
ً
ً
ً
وأىس.
• ندامة  :أسفا وحزنا
• فنعم  -بئس : :نعم وبئس فعالن ماضيان ،وهما جامدان ال يترصفان ،جاءا إلفادة املدح أو اَلم.
ودل ترضعه ،ورضع اثلدي إذا َّ
• املرضعة  :وصف املرأة إذا اكن هلا ٌ
َّ
مصه ،واملراد هنا تشبيه منافع اإلمارة العاجلة الزائلة بالرضاع يف مدته
القصرية.
ً
َّ
ُ
• الفاطمة  :يقال :فطمت املرأة الرضيع تفطمه فطما ،أي :فصلت املرضعة الرضيع عن الرضاع ،شبه انقطاع منافع اإلمارة بالفطام.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

ْ
 .1طالب والية القضاء أو غريها من الواليات هل إحدى حاتلْي :إحداهما :أن يقصد من احلصول عليها اجلاه والرئاسة واملال ،فهذا هو َاملذموم،
ْ
َّ
َّ
وهو َّاَلي وردت األحاديث الصحيحة ِّ
بذمه ومنعه ،ومنع طالب الوالية فيها .اثلانية :أن يطلب القضاء أو الوالية؛ ألنها متعينة عليه؛ ألنه ال
َّ
يوجد من هو أهل هلا وللقيام بها ،وإذا تركها توالها من ال يقوم بها ،وال حيسنها ،فيطلبها بهذه انلية ،وهو القصد احلسن؛ فهذا مثاب مأجور معان
عليها.
 .2أن ما ذكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من احلرص بعده ىلع اإلمارة واتلقاتل عليها قد حصل كما أخرب ,وذلك من أعالم نبوته -صىل اهلل
عليه وسلم-.

 .3احلرص ىلع الوالية هو السبب يف اقتتال انلاس عليها ،حىت سفكت ادلماء ،واستبيحت األموال والفروج ،وعظم الفساد يف األرض بذلك،
ووجه انلدم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت ،فيندم ىلع ادلخول فيها؛ ألنه يطالب باتلبعات اليت ارتكبها ،وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-توضيح األحاكمَّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م -فتح ذي اجلالل واإلكرام
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمْي ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه- .
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه- .رشح سنن
َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنَش  -دار آل بروم
النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب
للنَش واتلوزيع ,الطبعة األوىل.1424 -1416 ,

الرقم املوحد)64681( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Ablution is only necessary for one who
slept while lying down.

إنما الوضوء ىلع من نام مضطجعا

 .1893احلديث:

**

1893. Hadith:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -
َُْ ُ
وينفخ ثم
صىل اهلل عليه وسلم« -اكن يسجد وينام

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 prostrate and sleep
until his breathing was audible, then he would get up
and pray without performing (a new) ablution. I said to
him: 'You prayed without performing ablution although
you had slept.' He replied: 'Ablution is only necessary
for one who slept while lying down" '.

يقوم فيصيل وال يتوضأ» قال فقلت هل صليت ولم
تتوضأ وقد ن ْم َ
ت ؟ فقال «إنما الوضوء ىلع من نام
ِ
ْ
ُمض َط ِج ًعا».
درجة احلديث :ضعيف.

**

Hadith Grade: Da‘eef/Weak.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف هذا احلديث بيان أن انلوم اخلفيف ال ينقض This Hadith indicates that ablution is not nullified by light
sleep, such as dozing off while firmly seated or while
الوضوءً ،اكنلوم ًمن اجلالس املتمكن والقائم إال من standing. But if someone falls into deep sleep or sleeps
نام نوما عميقا أو مضطجعا فإن وضوءه ينتقض while lying down, his ablution is nullified because his
joints are relaxed and it is possible that he passes wind
السرتخاء مفاصله وعدم أمن خروج الريح من دبره.
in this state.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أِب داود.
**

معاين املفردات:

• نفخ  :أي تنفس بصوت حىت يسمع منه صوت انلفخ.
• مضطجعا  :أي واضعا جنبه ىلع األرض.

فوائد احلديث:
 .1انلوم اليسري من اجلالس ال ينقض الوضوء.
 .2انلوم الكثري املستغرق ناقض للوضوء.
 .3الطهارة من احلدث رشط لصحة الصالة.
 .4جواز انلعاس والرقود يف املسجد ،ال سيما النتظار الصالة.
املصادر واملراجع:
سنن أِب داود ،انلارش :دار الفكر  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرون .ضعيف أِب داود ،األم ،ملحمد نارص ادلين األبلاِّن  -دار النَش :مؤسسة غراس للنَش و اتلوزيع  -الكويت ،الطبعة األوىل -
1423ه .حتفة األحوذي بَشح جامع الرتمذي ،للمباركفوري  -انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للبسام ،مكتبة
األسدي  -الطبعة اخلامسة  1423 -ـه2003 -م .تسهيل االملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان  -الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.

الرقم املوحد)8405( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

إنما الوًلء ملن أعتق

Walaa is for the one who manumits.
**

1894. Hadith:

: احلديث.1894

: قالت-ريض اهلل عنهما-عن َعئشة بنت أِب بكر
ْ َ ِّ ُ
ريت ىلع زوجها حْي
 خ:اكنت يف بريرة ثالث سنن
ُْ
صىل-  فدخل يلع رسول اهلل، وأه ِد َي هلا حلم.عتقت
ُ
ْ ُ -اهلل عليه وسلم
َ ِ  فَأ، فدَع بطعام،والرب َم ُة ىلع انلار
ِت
ََ
ُْ
 ألم أر الربمة ىلع انلار: فقال،خبْب وأد ٌم من أدم ابليت
ِّ ُ
 ذلك حلم تصدق به، يا رسول اهلل، بىل:فيها حلم؟ قالوا

‘A’ishah bint Abu Bakr, may Allah be pleased with both
of them, reported: "There were three Sunnahs
established in connection with Bareerah: When she
was manumitted from slavery, she was given the
choice whether to remain with her husband or leave
him. She was once given a gift of meat, and the
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, came in while the pot of meat was cooking
on the fire. He asked for something to eat so he was
brought some bread and condiments from the
household stock. Thereupon he asked: 'Didn't I see a
pot of meat cooking on the fire?' They said: 'Yes, O
Messenger of Allah. That meat was given as charity to
Bareerah, and you do not eat from charity.' He said: 'It
is charity to her, and it is a gift from her to us.' The
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said
with
regards
to
her:
'Walaa
(allegiance/inheritance) is for the one who manumits"’.

 هو عليها: فقال، فكرهنا أن نطعمك منه،ىلع بريرة

صىل اهلل-  وقال انليب. وهو منها نلا هدية،صدقة
َ  إنما: فيها-عليه وسلم
.»الوالء ملن أعتق

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, recalls the
blessings related to her freed bondmaid Bareerah,
finding goodness in that deal of manumission that
brought them close: Allah the Almighty legislated three
Sunnahs related to her which remained as general
religious rulings for all Muslims until the end of time.
The first Sunnah: she was given the choice regarding
her marriage. Bareerah was freed while being married
to Mugheeth, who was also a slave. So, she was given
the choice to either remain married to him or to be
separated from him, because after being freed from
slavery, they were no longer equivalent in status as she
was a free woman and he was still a slave. Equivalency
of status is taken into consideration in this case. She
chose to annul her marriage, and this became a
Sunnah (permissible) for anyone else in a similar
situation. The second Sunnah: she was given some
meat as a charity while she was still living in the house
of ‘A’ishah. The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, came in while the meat was
cooking on the fire. He asked for food so they brought
him some bread and condiment which they normally
ate. They did not bring him any of the meat that was
given to Bareerah as charity because of their
knowledge that he did not eat from charity. So he
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**

تذكر َعئشة ريض اهلل عنها من بركة موالتها بريرة
 إذ أجرى اهلل، اليت قربتها منها،متيمنة بتلك الصفقة

 بقيت،تعاىل من أحاكمه الرشيدة يف أمرها ثالث سنن
ً ً
 أنها عتقت حتت: فاألوىل.تَشيعا َعما ىلع مر ادلهور
ُ
زوجها الرقيق (مغيث) فخ ِّريت بْي اإلقامة معه ىلع
 وبْي مفارقته واختيارها نفسها؛،نكاحهما األول
 إذ يه حرة وهو،ألنه أصبح اليكافئها يف ادلرجة
، فاختارت نفسها، والكفاءة هنا معتربة،رقيق

 أنه: واثلانية. فصارت سنة لغريها،وفسخت نكاحها
َ
ُ
تصدق عليها بلحم ويه يف بيت موالتها َعئشة
فدخل انليب صىل اهلل عليه وسلم واللحم يطبخ يف
 فدَع بطعام فأتوه خبْب وأدم من أدم ابليت،الربمة

 ولم يأتوه،اَلي اكنوا يستعملونه يف َعدتهم ادلائمة
 لعلمهم،بيشء من اللحم اَلي تصدق به ىلع بريرة

 ألم أر الربمة ىلع انلار فيها: فقال.أنه ال يأكل الصدقة
، ولكنه قد تصدق به ىلع بريرة، بىل:حلم؟ فقالوا
 وهو، هو عليها صدقة:  فقال.وكرهنا إطعامك منه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
منها نلا هدية .واثلاثلة  :أن أهلها ملا أرادوا بيعها من asked: "Didn't I see meat cooking on the fire?" They
replied: "Yes, but it was given as charity to Bareerah
َعئشة ،اشرتطوا أن يكون والؤها هلم يلنالوا به and we disliked to give you any." So he said: "It is
الفخر حينما انتسب إيلهم اجلارية وربما حصلوا به considered charity for her, and for us it is a gift from
her." The third Sunnah: her former masters, when they
نفعا ماديًّا ،من إرث ونرصة وغريهما فقال انليب صىل
agreed to sell her to ‘A’ishah, stipulated that her
اهلل عليه وسلم( :إنما الوالء ملن أعتق) .وليس للبائع allegiance (or right of inheritance) would be to them, so
وال لغريه .والوالء عالقة بْي السيد املالك والعبد that they would receive pride that she is ascribed to
them and perhaps receive some material benefit from
اململوك بعد عتقه وريته ،فريث السيد العبد إذا لم her, such as inheritance, or support, or other. So the
يكن هل وارث أو بِق يشء بعد أن يأخذ أصحاب Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: "Walaa (allegiance or right of inheritance) is for
الفروض نصيبهم من املرياث.
the one who frees the slave, not for the one who sells
the slave or any other." Walaa is a relation between the
master and the slave, after the latter's manumission, via
which the master inherits the slave, in case he has no
heirs or in case something is left after everyone takes
his assigned share of the inheritance.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريجَ :عئشة بنت أِب بكر-ريض اهلل عنهما.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• بريرة  :موالة َعئشة صحابية مشهورة َعشت إىل زمن يزيد بن معاوية
َ
• ُسنن  :طرق.
َ َ
• عتُقت  :أعتقتها َعئشة ريض اهلل عنها ،أي جعلتها حرة بعد أن اكنت مملوكة.
ْ
• برمة ْ ُ :
الربمة قِدر من حجارة ،مجعه ب ُ َرم
ُُ
• أدم  :مجع إدام وهو ما يؤلك مع اخلْب ،أي يشء اكن.
ُ ِّ
• تصدق  :لم يذكر فاعله
• فكرهنا  :أن نطعمك منه ،ألنك ال تأكل الصدقة.

• هو  :أي :اللحم
• عليها صدقة  :ألنها فقرية .والصدقة تمليك مال بال عوض طلبا ثلواب اآلخرة
• وهو منها نلا هدية  :أهدته نلا بريرة  ،ألن للفقري اتلرصف يف ملكه .واهلدية يه تمليك مال بال عوض للتودد واملحبة
• فيها  :يف بريرة ملا أرادت َعئشة أن تشرتيها فاشرتط أهلها أن يكون الوالء هلم.

فوائد احلديث:
 .1أن األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يْي ابلقاء معه ويْي الفسخ من عصمة نكاحه ،وجواز ذلك بإمجاع العلماء .أما إذا عتقت

حتت حر فال خيار هلا
 .2أن من موانع اتلاكفؤ بْي الزوجْي احلرية والرق.
ُ
 .3أن الفقري إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إىل من ال حتل هل الصدقة ،من غين وغريه ،فإهداؤه جائز ،ألنه قد ملك الصدقة ،فيترصف بها
كيف شاء.
 .4ديلل ىلع سؤال صاحب ابليت أهله عن شؤون مْنهل وأحواهل.

 .5احنصار الوالء باملعتق ،فال يكون لغريه ،وال ينتقل لغريه بأي طريقة.

 .6جواز أكل اإلنسان من طعام من يَّس بأكله ولو لم يأذن هل فيه خبصوصه.

 .7جواز الصدقة ىلع من ينفق غري املتصدق عليه.

 .8أن من حرمت عليه الصدقة جاز هل أكل عينها إذا تغري حكمها.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .9أن اهلدية تملك بوضعها يف بيت املهدى هل وال حيتاج إىل اتلرصيح بالقبول.

 .10أنه ال جيب السؤال عن أصل املال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة ،وال عن اَلبيحة إذا ذحبت بْي املسلمْي
 .11تسمية األحاكم سننا وإن اكن بعضها واجبا.
 .12استحباب شفاعة احلاكم يف الرفق باخلصم ،لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم لربيرة " :زوجك وأبو ودلك".

 .13حتريم الصدقة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعْي ،القاهرة  1426 ( ،ـه) خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك  ،ط 1412( ،2ه) اإلملام بَشح
عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381( ،ه) صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت( ،د.ت)

الرقم املوحد)6159( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
The Imam is appointed so that he should be
followed; so, do not act differently from
him. When he makes Takbeer (says Allahu
Akbar) all of you should say it after him;
bow when he bows; say: "Rabbana wa laka
al-hamd" (O our Lord, all praise be to You)
when he says: "Sami`a Allahu liman
hamidah" (Allah hears the one who praises
Him); prostrate when he prostates; and all
of you should pray sitting when he prays
sitting.

، فال ُتتلفوا عليه،إنما جعل اإلمام يلؤتم به

: وإذا قال، وإذا ركع فاركعوا،فإذا كب فكبوا
، ربنا ولك احلمد: فقولوا،سمع اهلل ملن محده

 وإذا صىل جالسا فصلوا،وإذا سجد فاسجدوا
جلوسا أمجعون

**

1895. Hadith:

: احلديث.1895

ً
َ
 «إنما ُج ِعل: مرفوَع-ريض اهلل عنه- عن أِب هريرة
َ
، فإذا كرب فكربوا. فال ختتلفوا عليه.اإلمام ِيل ُؤت َّم به
، سمع اهلل ملن محده: وإذا قال.وإذا ركع فاركعوا

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported
that the Prophet, may Allah's peace and blessings be
upon him, said: "The Imam is appointed so that he
should be followed; so, do not act differently from him.
When he makes Takbeer (says Allahu Akbar) all of you  وإذا. وإذا سجد فاسجدوا. ربنا ولك احلمد:فقولوا
should say it after him; bow when he bows; say:
.»صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون
'Rabbana wa laka al-hamd' (O our Lord, all praise be to
You) when he says: 'Sami`a Allahu liman hamidah'
(Allah hears the one who praises Him); prostrate when
he prostates; and all of you should pray sitting when he
prays sitting".
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon أرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم املأمومْي إىل
him, mentioned the wisdom behind appointing an
Imam, which is that the worshipers should follow him in احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي به املصلون
their congregational prayer. They should not act  وال َيتلفون عليه بعمل من أعمال،يف صالتهم
َ
differently from him in the actions of the prayer. Rather,
، وإنما تراىع تنَقالته بنظام فإذا كرب لإلحرام،الصالة
the Imam's movements during the prayer should be
َ
observed and followed in the same order he does them.  وإذا، وإذا ركع فاركعوا بعده،فكربوا أنتم كذلك
Thus, when the Imam says Takbir, then the  "سمع اهلل ملن:ذكركم أن اهلل جميب ملن محده بقوهل
congregation should follow him in doing so. When the
Imam bows then they all should follow him, and when ،" "ربنا لك احلمد:محده" فامحدوه تعاىل بقولكم
the Imam reminds them that Allah will answer the ones  "ربنا ولك:وكذلك ما ورد من صيغ أخرى مثل
who praise Him by saying "Sami`a Allaahu Liman
،"احلمد" "امهلل ربنا ولك احلمد" "امهلل ربنا لك احلمد
Hamidah", then they should praise Allah by saying:
ً
"Rabbana Laka al-Hamd" or any other formulas  وإذا صىل جالسا لعجزه،وإذا سجد فتابعوه واسجدوا
reported such as "Rabbana wa Laka al-Hamd" or  ولو،ً صلوا جلوسا-فتحقيقا ً للمتابعة- عن القيام
"Allaahuma Rabbana wa Laka al-Hamd". When the
. كنتم قادرين ىلع القيام
Imam prostrates, Muslims praying behind him should
prostrate as well, and if he prays sitting because he is
unable to stand, then all of them should pray sitting as
well even if they are able to stand. This is how the Imam
should be followed.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• "إنما"  :للحرص وهو إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه.
• "يلؤتم به"  :يلقتدى به.
• "فال ختتلفوا عليه"  :يف يشء من األحوال.

• سمع اهلل ملن محده"  :أجاب اهلل ادلَعء ملن محده.

• "ربنا ولك احلمد"  :ربنا استجب ولك احلمد  ،وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع معىن ادلَعء ومعىن اخلرب.
• "أمجعون"  :تأكيد لضمري اجلمع

فوائد احلديث:
 .1تأكيد متابعة اإلمام ،وأنها مقدمة ىلع غريها من أعمال الصالة ،فقد أسقط القيام عن املأمومْي القادرين عليه ،مع أنه أحد أراكن الصالة ،لك

ذلك ألجل كمال االقتداء.
 .2ومنه يؤخذ َحتَ ُ
تم طاعة القادة ووالة األمر ومراَعة انلظام ،وعدم املخالفة واالنشقاق عليهم؛ ألن اإلمامة العظىم مقيسة ىلع اإلمامة الصغرى.

 .3حتريم خمالفته وبطالن الصالة بها.

 .4أن األفضل يف املتابعة ،أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة .قال الفقهاء :وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال.
ً
جلوسا ولو اكنوا قادرين ىلع القيام ،حتقيقا للمتابعة
 .5أن اإلمام الراتب إذا صىل جالسا من أول صالته -لعجزه عن القيام -صىل خلفه املأمومون

واالقتداء.

 .6أن املأموم يقول " :ربنا لك احلمد " حينما يقول اإلمام " :سمع اهلل ملن محده " .وقال ابن عبد الرب :ال أعلم خالفا يف أن املنفرد يقول-" :سمع اهلل
اإلمام فيسمع وحيمد ،مجع بينهما فقد ثبت يف ابلخاري أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن
ملن محده " " .ربنا ولك احلمد " وقال ابن حجر :وأما ِ
جيمع بينهما.

 .7أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف الصالة ،االقتداء واملتابعة.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
بَشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6029( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
If there was any change to the prayer, I
،إنه لو حدث يف الصالة َشء نلبأتكم به
would surely inform you; but I am a human
being like you and liable to forget like you.
، أنَس كما تنسون،ولكن إنما أنا برش مثلكم
So if I do forget, remind me, and if anyone
of you is doubtful about his prayer, he
 وإذا شك أحدكم يف،فإذا نسيت فذكروين
should follow what he thinks to be correct
and complete his prayer accordingly, make ، ثم ليسلم، فليتحر الصواب فليتم عليه،صالته
Tasleem (end the prayer with the greeting
ثم يسجد سجدتني
of Salaam), and then offer two prostrations.
**

1896. Hadith:

: احلديث.1896

 صىل: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود

‘Abdullaah, may Allah be pleased with him, reported:
“The Prophet, may Allah’s peace and blessings be
upon him, offered the prayer. (Ibrahim [a sub-narrator]
said: ‘I do not know whether he prayed more or less
than usual.’) When he finished the prayer, he was
asked: ‘O Messenger of Allah! Has there been any
change to the prayer?’ He said: ‘What is it?’ The people
said: ‘You have prayed such-and-such.’ Thereupon, the
Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him,
bent his legs, faced the Qiblah (prayer direction),
performed two prostrations, and then made Tasleem
(end the prayer with the greeting of Salaam). When he
turned his face to us, he said: ‘If there was any change
to the prayer, I would surely inform you; but I am a
human being like you and liable to forget like you. So if
I do forget, remind me, and if anyone of you is doubtful
about his prayer, he should follow what he thinks to be
correct and complete his prayer accordingly, make
Tasleem, and then offer two prostrations”’.

 ال أدري:قال إبراهيم- -صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ َ
أح َدث
، يا رسول اهلل: فلما سلم قيل هل-زاد أو نقص

َ
صليت كذا
: قالوا،» «وما ذاك:يف الصالة يشء؟ قال
َ وس
َ ، واستقبل القبلة، َفثَ َّىن رجليْه،وكذا
ج َد
ِ ِ
 «إنه: قال، فلما أقبل علينا بوجهه، ثم سلم،سجدتْي
َ
ُ ُيشء نلَ َّبأَت
ٌ
 ولكن إنما،كم به
لو َح َدث يف الصالة
ُ نسي
ْ َ َْ
َ
ٌ ََ
ت
ِ  فإذا، أنَس كما تنسون،أنا بَش مثلكم
َْ
ِّ َ
َّ َ
 فليَتَ َح َّر، وإذا شك أحدكم يف صالته،فذك ُروين
َ الص َو
َّ
.» ثم يسجد سجدتْي، ثم ليسلم،اب فليُ ِت َّم عليه

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

It is related in this noble Hadith that the Prophet, may
Allah’s peace and blessings be upon him, led the
Companions in prayer and prayed more or less than
usual. So the Companions, may Allah be pleased with
them, asked him whether any change had been made
to the prayer. In response, he told them that if there
were any change to the prayer, he would certainly keep
them informed. Then he explained that he was only a
human being like us and that he would forget like we
do. After that, he presented the relevant ruling on a
person who forgetfully adds something to prayer or
subtracts something therefrom. He, the Prophet
explained, should build upon the number of Rak‘ahs
(units of prayer) of which he is certain, complete his
prayer accordingly, offer two prostrations of
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صىل اهلل عليه- يبْي احلديث الَشيف أن انليب

 فسأهل، صىل بهم صالة زاد فيها أو نقص-وسلم
الصحابة هل حدث يف الصالة تغيري؟ فأخربهم بأنه

 ثم ذكر أنه بَش مثلنا،لو حدث فيها يشء ألخربهم

 ثم ذكر احلكم،ينَس لزيادته يف الصالة أو نقصانه
ً
فيمن زاد أو نقص يف الصالة ناسيا ثم ذكر أن يتحقق
من عدد الركعات ثم يتم إن اكن فيها نقص أو يسجد

.سجدتْي للسهو ثم يسلم منهما

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
forgetfulness, and then make Tasleem, thus finishing
the prayer.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ َ
و"ح َدث" بفتح ادلال ،ومعناه :السؤال عن حدوث يشء من الويح ،يوجب تغيري حكم الصالة
• أحدث يف الصالة يشء؟  :اهلمزة فيه لالستفهام،
بالزيادة ىلع ما اكنت معهودة.
• وما ذاك  :سؤال من لم يشعر بما وقع منه ،وال يقْي عنده ،وال غلبة ظن ،وهو خالف ما عندهم.
• نلبأتكم  :ألخربتكم به.
• أنا بَش  :تطرأ َّ
يلع ،وتلحقين احلالة البَشية.

• أنَس  :النسيان يف اللغة :خالف اَلكر واحلفظ ،ويف االصطالح :النسيان وغفلة القلب عن اليشء ،فهو جهل طارىء يزول به العلم عن
اليشء ،مع ذكره لغريه ،يلخرج انلوم وحنوه.
َّ
• إذا شك أحدكم  :الشك يف اللغة :خالف ايلقْي ،ويف االصطالح :الشك ما يستوي فيه طرفا العلم واجلهل ،وهو الوقوف بْي الشيئْي؛ حبيث
ال يميل إىل أحدهما ،فإذا قوي أحدهما ،وترجح ىلع اآلخر ،فهو الظن.
َّ
فليتحر الصواب  :اتلحري :القصد واالجتهاد يف الطلب ،والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول.
•
َْ
َْ
ً
ُ
ُ
َّ
َّ
• فلي ِتم عليه  :أي :فلي ِتم بانيا ىلع ما سبق من صالته.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن سجود السهو للزيادة ً
سهوا يف الصالة ،وأنها ال تعاد ،بل يسجد سجود السهو ،وجيرب بهما خلل صالته.
َّ
 .2أن سجدِت السهو يُؤىت بهما من جلوس ،فال يَشع أن يقوم حينما يريد أن يسجدهما.
َ
َّ
َّ
َّ
 .3أن املتابعة خطأ ال تبطل الصالة ،ولكن إذا علم خبطأ إمامه فال يتابعه إال يف التشهد األول ،فإنه يقوم معه إذا لم يعلم اإلمام باخلطأ إال بعد
استتم ً
َّ
قائما.
أن
َّ
 .4أن سجدِت السهو ،اكلسجود ضمن الصالة يف األحاكم.
َّ
أن االنرصاف عن القبلة ً
سهوا ،أو خطأ -ال يبطل الصالة.
.5
ِ
َّ
 .6أن الالكم مع ظن إتمام الصالة ال يبطلها ،ولو طال.
َّ
 .7أن حمل سجود السهو يكون بعد السالم يف مثل هذه الصورة.
َّ
ُ
نسيت فذكروين" ،ديلل ىلع أنه جيب ىلع املأمومْي أن ينبهوا اإلمام إذا سها يف الصالة.
 .8قوهل" :فإذا
 .9دل قوهل( :إذا شك أحدكم يف صالته) وكذا غريه من األحاديث املتقدمة ىلع أن سجود السهو مَشوع يف صالة انلافلة ،كما هو مَشوع يف
صالة الفريضة؛ ألن اجلربان وإراغم الشيطان حيتاج إيله يف صالة انلفل ،كما حيتاج إيله يف صالة الفرض.
 .10أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بَش يعرتيه ما يعرتي البَش من النسيان وغريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .صحيح ابلخاري ،ألِب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ,حقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
اجلوزي .فتح ذي اجلالل واإلكرام بَشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمْي ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة
األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)11232( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 فقم مع بالل فألق،إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل

Indeed, it is a true dream, Allah Willing! Go
and teach these words to Bilaal, and let him
make the call to prayer with them, as his
voice is more melodious than yours.

 فإنه أندى صوتا، فليؤذن به،عليه ما رأيت
منك

**

1897. Hadith:

: احلديث.1897

َ َ
 ل َّما أ َم َر: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن زيد
ُ ُْ
ُ َّ
وس يع َمل
ِ انلاق
ِ ب-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َّ
ْ
َ َ ْ ُيل
اس ِجلَم ِع الصالة طاف ِب وأنا نائم
ِ رضب بِ ِه لِلن
ِ
َ
ً
َ
ُ  يا عبد اهلل أتب: فقلت،رجل حيمل ناقوسا يف يده
يع
ِ
 ندعو به إىل: وما تصنع به؟ فقلت:انلاقوس؟ قال
َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ
َ َ
ٌ ْ ىلع َما ُه َو َخ
ري ِم ْن ذلِك؟
 أفال أدلك: قال،الصالة

‘Abdullah ibn Zayd, may Allah be pleased with him,
reported: “When the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, ordered that a bell
be rung to gather the people for prayer, I saw a dream
where a man was going around carrying a bell. I said to
him: ‘O slave of Allah! Are you selling this bell?’ He said:
‘What will you do with it?’ I said: ‘We will call the people
to prayer.’ He said: ‘Shall I direct you to what is better
than it?’ I replied: ‘Yes.’ He said: ‘Say: 'Allah is the
Greatest (four times); I bear witness that there is no god
but Allah (twice); I bear witness that Muhammad is the
Messenger of Allah (twice); come to prayer (twice);
come to success (twice); Allah is the Greatest (twice);
there is no god but Allah.'’ Then he stood close behind
me and said: ‘Then, when the prayer is about to begin,
say: 'Allah is the Greatest (twice); I bear witness that
there is no god but Allah; I bear witness that
Muhammad is the Messenger of Allah; come to prayer;
come to success; the prayer is about to commence
(twice) [In another narration: “And if it is the Fajr prayer,
say: ‘Prayer is better than sleep (twice).’”]; Allah is the
Greatest (twice); there is no god but Allah.'’ When I
woke up, I went to the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, and informed him of
my dream. He said: ‘Indeed, it is a true dream, Allah
Willing! Go and teach these words to Bilaal, and let him
make the call to prayer with them, as his voice is more
melodious than yours.’ So I took Bilaal and taught him
those words, and he made the call to prayer therewith.
‘Umar ibn al-Khattaab heard it while at home, and so
he came out dragging his garment and saying: ‘By the
One Who sent you with the truth, O Messenger of Allah!
I saw the same dream that he saw!’ Thereupon, the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him,
said: ‘All praise is due to Allah”’.

، اهلل أكرب، اهلل أكرب: تقول: فقال: قال، بىل:فقلت هل
 أشهد أن، أشهد أن ال هلإ إال اهلل، اهلل أكرب،اهلل أكرب

 أشهد أن، أشهد أن حممدا رسول اهلل،ال هلإ إال اهلل
َّ ،يح ىلع الصالة
َّ ،حممدا رسول اهلل
،يح ىلع الصالة
َّ ،يح ىلع الفالح
َّ
، اهلل أكرب، اهلل أكرب،يح ىلع الفالح
ْ
ْ  ُث َّم: قال،ال هلإ إال اهلل
َ ْ استَأ َخ َر َع ِّين َغ
: ثم قال،ري بعيد
َ َ َّ َ ْ َ َ َ
 أشهد، اهلل أكرب اهلل أكرب:الصالة
وتقول ِإذا أقمت
ً
َّ ،حممدا رسول اهلل
يح ىلع
 أشهد أن،أن ال هلإ إال اهلل
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ امت
َّ ،الصالة
قامت
 قد،الصال ُة
ِ
ِ  قد ق،يح ىلع الفالح

 فلما، ال هلإ إال اهلل، اهلل أكرب اهلل أكرب،الصالة
ُ
،-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت رسول اهلل
،أصبحت
َّ َ َ ْ ٌّ َ َ ْ ُ َ َ َّ
ُ،اَّلل
ُ
 « ِإنها لرؤيا حق ِإن شاء: بما رأيت فقال،فأخربته
ْ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
 فإنه، فليُ َؤذن بِ ِه،ت
فقم مع بِال ٍل فأل ِق علي ِه ما رأي
ُْ ُ ْ َ َ َ
َْ
ُ
 فجعلت أل ِقي ِه،فقمت مع بالل
»أن َدى صوتا منك
َ َ َ َ َ َ َ
ُ ِّ َ ُ ْ َ َ
ُ ك ُع َم ُر
،بن اخل َ َّطاب
ِ  فس ِمع ذل: قال، َويؤذن بِ ِه،علي ِه
َّ
َ َ
َ وهو يف بيته فخرج َجيُ ُّر ر َد
اَلي َب َعثك
ِ  َو: ويقول،اء ُه
ِ
َّ َ ُ َ َ ِّ
ُ
 فقال، لقد رأيت مثل ما رأى،اَّلل
ِ بِاحلَق يا رسول
َّ َ
.»لِلَف احل َ ْم ُد
ِ ِ « :-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
. صحيح:درجة احلديث

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

This noble Hadith relates the story of the azan, which
goes as follows: The Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, wished to use a bell – like the
Christians – to gather the people for prayer with its

529

ً

 وذلك أن،يبْي هذا احلديث الَشيف قصة األذان

 أراد أن يتخذ ناقوسا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

 ثم لم،اكنلصارى يلجتمع انلاس ىلع صوته للصالة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يفعل ألنه من خصائصهم ،فرأى أحد الصحابة sound. He refrained from doing this, however, because -
it is something that belongs to and distinguishes the
رضوان اهلل
عليهم -وهو عبد اهلل بن زيد يف نومه Christians. Then, one of the Companions, ‘Abdullaah
ً
أحدهم يبيع ناقوسا ،فأراد أن يشرتيه يلجمع به انلاس ibn Zayd, may Allah be pleased with him, saw in a
dream that someone was selling a bell, and he wished
للصالة ،فقال هل الرجل :أال أدلك ىلع خري من ذلك؟
to buy it and use it to gather the people for prayer.
وقام بتعليمه مجل األذان ،فذهب إىل انليب -صىل اهلل However, the man said to him: “Shall I direct you to
عليه وسلم -صباحا ً وذكر هل املنام ،فأخربه -صىل اهلل what is better than it?” He then taught him the words of
the azan. Thereafter, he went to the Prophet, may
عليه وسلم -أنها رؤيا صادقة وأمره أن يقرأ األذان Allah's peace and blessings be upon him, in the
ً
ىلع بالل حىت يؤذن بها؛ ألنه أمجل منه صوتا ،فلما morning and related the dream to him, and he stated
that this was a true dream and asked ‘Abdullaah to
سمعه عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أَت وأخرب
recite those words to Bilaal, who had a more melodious
ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه رأى ذلك أيضا.
voice, so that he could pronounce the azan therewith.
When ‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased
with him, heard the azan, he went to the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, and informed
him that he had also seen the same dream.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود أمحد ادلاريم.
اتلخريج :عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه األنصاري اخلزريج  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
َ
• طاف ِب  :أيَّ :
ألم ِب وق ُرب حويل حالة كوين نائما.
َّ
ً
َّ
• إنها لرؤيا حق  :أي :صادقة ثابتة مطابقة للويح؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال ينطق عن اهلوى ،أو موافِقة لالجتهاد.
• لرؤيا  :ما رأيته يف منامك.
يح  :بمعىن َّ
• َّ
هلم وأقبل.

فوائد احلديث:
 .1مَشوعية األذان ،إلظهار شعائر اإلسالم وإعالم انلاس بدخول وقت الصالة ،ودَعئهم إىل املساجد ألداء فريضة اهلل تعاىل.
 .2أن األفضل يف األذان الرتبيع يف أوهل ،وهو اتلكبري أربع مرات ،وىلع هذا أكَث أهل العلم.
ُ
 .3أن اإلقامة تفرد ألفاظها ،فال تكرر ،ما عدا اتلكبري و(قد قامت الصالة) فإنها تكرر مرتْي ،وإنما لم تكرر اإلقامة ألنها للحاْضين يف
األصل ،فال حتتاج إىل تكرار اكألذان.

 .4استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر بعد :يح ىلع الفالح :الصالة خري من انلوم ،مرتْي؛ ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه َعمة انلاس،
ويقومون إىل الصالة من نوم ،فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من الصلوات.

املصادر واملراجع:

السنن ،ألِب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِّن األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد ،وآخرون ،نَش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
حممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية  .1985 – 1405-توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10615( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Even if she was not my stepdaughter whom
I raised, she would still be unlawful for me
because she is my niece through suckling.
Thuwaybah breastfed me and Abu Salamah
(her father). So, do not offer me your
daughters or sisters (in marriage).

 ما حلت يل؛،إنها لو لم تكن ربيبيت يف حجري

 أرضعتين وأبا سلمة،إنها ًلبنة أيخ من الرضاعة
ر
ثويبة؛ فال تعرضن يلع بناتكن وًل أخواتكن
**

1898. Hadith:

: احلديث.1898

-ريض اهلل عنهما- عن أم حبيبة بنت أِب سفيان

Umm Habeebah bint Abu Sufyan, may Allah be
pleased with her, reported that she said: "O Messenger
of Allah, marry my sister, the daughter of Abu Sufyaan."
He said: "Would you like that?" I said: "Yes, for I cannot
have you for myself alone, and I like my sister to be the
one who shares with me that goodness." The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "That is not lawful for me." She said:
"We heard that you want to marry the daughter of Abu
Salamah." He said: "The daughter of Umm Salamah?"
She said: "Yes." He said: "Even if she was not my
stepdaughter whom I raised, she would still be unlawful
for me because she is my niece through suckling.
Thuwaybah breastfed me and Abu Salamah (her
father). So, do not offer me your daughters or sisters (in
marriage)." `Urwah said that Thuwaybah was an
emancipated slave girl of Abu Lahab, and she
breastfed the Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him. When Abu Lahab died, one of his family
members saw him in a vision in an awful state. He said
to him: "What did you find?" Abu Lahab said: "I found
no good after you, except that I have been given water
to drink in this (the space between his thumb and other
fingers) and that is because of my emancipation of
Thuwaybah".

 انكح أخيت ابنة أِب، قلت يا رسول اهلل:قالت

 نعم؛ لست لك: أو حتبْي ذلك؟ فقلت: قال.سفيان
ْ ُ
َ ،خليَة
ُّ وأح
 فقال.ب من شاركين يف خري أخيت
ٍ ِ بم
 إن ذلك ال حيل:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ َّ َ ُ
حندث أنك تريد أن تنكح بنت أِب
 إنا: قالت.يل

: قال، نعم: قلت: بنت أم سلمة؟! قالت: قال.سلمة
ْ
 ما حلت يل؛ إنها،إنها لو لم تكن ربيبيت يف َحج ِري
ُ
 أرضعتين وأبا سلمة ثويبة؛،البنة أيخ من الرضاعة
 قال عروة.فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن
-  فأرضعت انليب، موالة ألِب هلب أعتقها:وثويبة

 فلما مات أبو هلب رآه بعض،-صىل اهلل عليه وسلم
 لم: ماذا لقيت؟ قال أبو هلب: فقال هل،أهله بَش حيبة
 غري أِّن سقيت يف هذه بعتاقيت،ألق بعدكم خريا

.»ثويبة

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

Umm Habeebah, the daughter of Abu Sufyaan, is one
of the Mothers of the Believers, may Allah be pleased
with them all, and she was ecstatic about her marriage
to the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him. So she asked the Prophet, may
Allah's peace and blessings be upon him, to marry her
sister. The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, expressed wonder at her request, due to
women’s extreme jealousy regarding the matter, as she
would allow herself to have a co-wife. Hence, he asked
her in astonishment: Would you like that? And she
replied in the affirmative. Then, she explained to him
the reason why she wanted him to marry her sister. It
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أم حبيبة بنت أِب سفيان يه إحدى أمهات املؤمنات

رَض اهلل عنهن واكنت حظية وسعيدة بزواجها من

-وحق هلا ذلك- رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

فاتلمست من انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يزتوج

 كيف سمحت، فعجب صىل اهلل عليه وسلم.أختها
 ملا عند النساء من الغرية الشديدة،أن ينكح ْضة هلا

 أو حتبْي ذلك؟:-مستفهما متعجبا-  وَلا قال،يف ذلك
 ثم رشحت هل السبب اَلي. نعم أحب ذلك:فقالت
 وهو أنه،من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
البد هلا من مشارك فيه من النساء ،ولن تنفرد به was inevitable that she would have to share him with
other women and that she would not be his only wife,
وحدها ،فليكن املشارك هلا يف هذا اخلري العظيم هو so she wanted her sister to be the one who would share
أختها .وكأنها غري َعملة بتحريم اجلمع بْي األختْيthis great goodness with her . It was as if she was not ،
aware of the prohibition of being married to two sisters
وَلا فإنه أخربها صىل اهلل عليه وسلم أن أختها ال
at the same time. That is why the Prophet, may Allah's
حتل هل .فأخربته أنها حدثت أنه سيزتوج بنت أِب peace and blessings be upon him, informed her that her
سلمة .فاستفهم منها متثبتا ً  :تريدين بنت أم سلمة؟ sister was not lawful for him. Then, she told him that
she heard that he would marry the daughter of Abu
قالت :نعم .فقال  :مبينا كذب هذه الشائعة -:إن بنت Salamah. So to be sure, he asked her: Do you mean
أم سلمة ال حتل يل لسببْي .أحدهما :أنها ربيبيت اليت the daughter of Umm Salamah? She said: Yes. Then,
in order to clarify the falsehood of this rumor, he told
قمت ىلع مصاحلها يف حجري ،فيه بنت زوجيت.
her that the daughter of Umm Salamah was not lawful
واثلاِّن :أنها بنت أيخ من الرضاعة ،فقد أرضعتينfor him for two reasons: First: she is his stepdaughter ،
وأباها أبا سلمة ،ثويبة -ويه موالة ألِب هلب -فأنا whom he has brought up, because she is his wife’s
daughter. Second: she is his niece through suckling,
ً
ْ َ
عمها أيضا ،فال تعرضن يلع بناتِكن وأخواتكنbecause Thuwaybah, the ex-slave girl of Abu Lahab, ،
had breastfed him and her father Abu Salamah. So, he
فأنا أدرى وأوىل منكن بتدبري شأِّن يف مثل هذا.
is her paternal uncle as well. So, he instructed them
not offer him their daughters or sisters in marriage, for
he knows better how to manage his affairs in this
regard.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أم حبيبة بنت أِب سفيان -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• "إنكح"  :تزوج
• "أخيت"  :عزة كما يف رواية مسلم والنسايئ

• "أِب سفيان"  :صخر بن حرب صحاِب شهري أسلم َعم الفتح

• "أو حتبْي ذلك"  :استفهام تعجب من كونها تطلب أن يزتوج غريها مع ما طبع عليه النساء من الغرية.
• لست لك بمخلية"  :لست بمنفردة بك وال خايلة من ْضة.

• "يف خري"  :صحبتك املتضمنة لسعادة ادلارين  ،ويف رواية " :وأحب من رشكين فيك أخيت".
• ال حيل يل"  :ألن فيه اجلمع بْي األختْي.

• بنت أِب سلمة"  :درة -بضم املهملة وتشديد الراء.

• بنت أم سلمة"  :استفهام إنكار أي أأنكح بنت أِب سلمة من أم سلمة  ،ويه حرام يلع من وجهْي؟
• ربيبيت"  :بنت زوجيت.
• "يف حجري"  :بفتح احلاء وكَّسها والفتح أفصح -وهذا الوصف خرج خمرج الغالب.
• "ثويبة"  :قال ابن منده :اختلف يف اسالمها.

• فال تعرضن"  :ال تقدمن يل
• ب َ ِّ
َش ِحيْبة  :حيبة بكَّس احلاء املهملة وسكون ايلاء اتلحتانية بعدها باء موحدة ،واملعىن :سوء حال.
ِ

فوائد احلديث:
 .1حتريم نكاح أخت الزوجة ،وأنه ال يصح.
 .2حتريم نكاح الربيبة ،وىه بنت زوجته اليت دخل بها ،وهذه ابلنت أتت به من زوج آخر قبله ،و املراد بادلخول -هنا -الوطء ،فال يكيف جمرد
اخللوة.
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 .3حتريم بنت األخ من الرضاعة ،ألنه حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب.

 .4أنه ينبيغ للمفيت -إذا سئل عن مسألة َيتلف حكمها باختالف أوجهها -أن يستفصل عن ذلك.

 .5أنه ينبيغ توجيه السائل ببيان ما ينبيغ هل أن يعرض عنه وما يقبل عليه ،السيما إذا اكن ممن جتب تربيته وتعليمه ،اكلودل والزوجة.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
بَشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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إنها ليست بنجس ،إنها من الطوافني عليكم

 .1899احلديث:

It is not Najas (impure). It is one of those
who roam around among you.

والطوافات

**

1899. Hadith:

عن كبشة بنت كعب بن مالك -واكنت حتت ابن أِب
َ ََ ْ
ت هل َو ُض ً
وءا ،فجاءت
قتادة :-أن أبا قتادة دخل فسكب

Kabshah bint Ka`b ibn Malik, who was married to the
son of Abu Qataadah, reported: "Abu Qataadah came
in so I poured out some water for him to use for
ablution. A cat came to drink from it, so he tilted the
vessel for it until it drank." Kabshah continued: "He saw
me looking at him and said: 'Do you find it strange, O
daughter of my brother?' I said: 'Yes.' He said: 'The
Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
be upon him, said: "It is not Najas (impure). It is one of
those who roam around among you"'”.

هرة فَشبت منه ،فأصىغ هلا اإلناء حىت رشبت،
قالت كبشة :فرآِّن أنظر إيله ،فقال :أتعجبْي يا ابنة

أيخ؟ فقلت :نعم ،فقال :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم قال« :إنها ليست بنجس ،إنها من الطوافْي

عليكم والطوافات».

درجة احلديث :صحيح.

**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

يف احلديث أن أبا قتادة بدأ وضوءه ،فدخلت هرة The Hadith relates that Abu Qataadah had started -
making ablution when a cat came in -and cats
واهلرة تدخل ابليوت وختالط انلاس وترتدد عليهم – frequently enter people's homes and mix with them. He
فأصىغ هلا اإلناء لتَشب من ماء الوضوء ،فتعجبت tilted the vessel for it so it could drink from the water of
ablution. Kabshah, his niece, was surprised at what he
كبشة ابنة أخيه من فعله -وهو ماء معد للوضوء وال
did, given that the water was prepared for ablution and
ً
ً
بد من أن يكون طاهرا مطهرا -،فأخربها باحلديث it must be pure and purifying. So he related to her the
أن اهلرة ليست جنسة و ال تؤثر يف املاء ألنها من Hadith in which the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said that cats are not impure
ً
املخالطْي للناس دائما .
and thus do not affect the purity of water, because it is
an animal that always mixes with people.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم
اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع-ريض اهلل عنه..-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام
**

معاين املفردات:

• هرة  : .يه األنَث من القطط .
• ليست بنَ َ
ج ٍس  : .وهو ضد الطاهر ،أي :ليست جنسة اَلات.
ِ
َ
َّ
اف ،شبهها خبدم ابليت ،وهو من يطوف ىلع أهله ويدور حوهلم برفق وعناية.
• الطوافْي  : .مجع طو ٍ

فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع طهارة فم اهلرة ،وطهارة فضلتها ـ
 .2فيه ديلل ىلع طهارة مجيع أعضائها وبدنها.
ً
ً
 .3وهذا احلديث فرد من أفراد القاعدة العظيمة املشقة جتلب اتليسري ،فكَثة طوافها وعموم ابللوى بها جعل ما تالمسه طاهرا وإن اكن رطبا.
 .4الصحيح من أقوال أهل العلم إحلاق احلمار وابلغل باهلرة يف طهارة سؤرهما وعرقهما.
 .5يفيد احلديث مَشوعية اجتناب األشياء انلجسة ،وإذا دعت احلاجة أو الرضورة إىل مالمستها ،فيجب اتلْنه منها؛ وذلك اكالستنجاء بايلد
اليَّسى ،وإزالة األجناس واألقذار بها.
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املصادر واملراجع:
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلفعبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ
صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة سنن أِب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت سنن الرتمذي  -حممد بن عيَس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلاِب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط َ -عدل مرشد،
وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
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رْ ر
ً
ً
ََ ر ر
إين كنت أم ْرتك ْم أن َت ِرقوا فالنا وفالنا ،وإن
َ ْ رر ر
ر َ ِّ ر
انلهار ًل يعذب بها إًل اهلل ،فإن وجدتموهما
ْرر ر
فاقتلوهما

 .1900احلديث:

I commanded you to burn so-and-so and
so-and-so, but no one punishes with fire
except Allah. So if you find them, kill them.
**

1900. Hadith:

ََ
عن أِب هريرة -ريض اهلل عنه -قالَ :ب َعثنا رسول اهلل
َ ُْ
َْ
وجدتم
ث ،فقال« :إن
صىل اهلل عليه وسلم -يف بع ٍُ
ُ
ُ ْ
َ ْ ُ ُ
ُ
فالنا وفالنا» لرجلْي من ق َريش َس َّماهما «فأح ِرقوه َما
َّ
بانلار» ثم قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حْي
َ
ُْ ُ
ً
ُ ُ
أردنا اخلروج« :إِّن كنت أ َم ْرتك ْم أن حت ِرقوا فالنا
ُ ِّ
وفالنًا ،وإن َّ
انلار ال ي َعذ ُب بها إال اهلل ،فإن
ْ
فاقتُلُ ُ
وج ْد ُت ُم ُ
َ
وهما».
وهما
درجة احلديث :صحيح.

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him,
reported: "The Messenger of Allah, may Allah's peace
and blessings be upon him, sent us out on an
expedition and said: 'If you find so-and-so and so-andso', referring to two men from Quraysh whom he
named, 'then burn them with fire'. Then, when we were
set to go out, the Messenger of Allah, may Allah's
peace and blessings be upon him, said: 'I commanded
you to burn so-and-so and so-and-so, but no one
punishes with fire except Allah. So if you find them, kill
them"’.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

املعىن اإلمجايل:

Brief Explanation:

َيرب أبو هريرة _ ريض اهلل عنه _ يف هذا احلديث أن In this Hadith, Abu Hurayrah, may Allah be pleased with
him, tells that the Messenger of Allah, may Allah's
انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ بعثهم يف جيش لقتال peace and blessings be upon him, sent them out in an
العدو ،وأمرهم إذا رأوا رجلْي من قريش عينهما هلم army to fight the enemy. He ordered them to burn two
individuals from Quraysh, whom he named, whenever
أن حيرقوهما بانلار ،ثم قال صىل اهلل عليه وسلم هلم
they spot them. Then he, may Allah's peace and
عندما جاءوا يلودعونه قبل سفرهم :إِّن كنت blessings be upon him, said to them when they came
أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا ،وإن انلار ال يعذب to bid him farewell before their journey: I commanded
you to burn so-and-so and so-and-so, but no one
بها إال اهلل ،فإن أخذتموهما فاقتلوهما".
punishes with fire except Allah, so when you seize
them, kill them.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلْي
**

معاين املفردات:

َْ
ْ
ث  :أي يف جيش َمب ُعوث به.
• يف بع ٍ

فوائد احلديث:
 .1انليه عن اإلحراق بانلار ،واالكتفاء بالقتل كأقىص درجات اتلأديب والعقوبة حىت لْلعداء.
 .2جواز احلكم باليشء اجتهادا ثم الرجوع عنه.
 .3استحباب ِذكر ادليلل عند تقرير احلكم لرفع االتلباس.
 .4فيه ديلل ىلع نسخ السنة بالسنة.
 .5جواز نسخ احلكم قبل العمل به ،أو قبل اتلمكن من العمل به.
 .6طول الزمان ال يرفع العقوبة عمن يستحقها.
 .7أن اتلعذيب بانلار من خصوصيات اهلل تعاىل.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقْي ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عَش   1407ـهكنوز رياض الصاحلْي ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
رياض الصاحلْي ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسْي الفحل  ،الطبعة :األوىل،
سنة النَش 1418 :ه1997 -م
  1428ـه صحيح ابلخاري ،تأيلق :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهديلل
رشح رياض الصاحلْي ،تأيلف:
الفاحلْي ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نَش .
حممد بن صالح العثيمْي ،انلارش :دار الوطن للنَش ،الطبعة 1426 :ه
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Beware of entering upon (non-Mahram)
women." A man from the Ansaar said: "O
Messenger of Allah, what about Al-Hamw
(in-laws)?" He said: "Al-Hamw is death
itself".

 فقال رجل من.إياكم وادلخول ىلع النساء

 احلمو: أرأيت احلمو؟ قال، يا رسول اهلل:األنصار
املوت

**

1901. Hadith:

: احلديث.1901

ً
 «إياكم: مرفوَع-ريض اهلل عنه- عن عقبة بن َعمر
َ
 يا: فقال رجل من األنصار.وادلخول ىلع النساء
ُ
َ
: وملسلم.» احل َ ُمو املوت:أرأيت احلَ ُمو؟ قال
،رسول اهلل

‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be pleased with him,
reported that the Prophet, may Allah's peace and
blessings be upon him, said: "Beware of entering upon
(non-Mahram) women." A man from the Ansaar said:
"O Messenger of Allah, what about Al-Hamw?" He said:  سمعت الليث:عن أِب الطاهر عن ابن وهب قال
"Al-hamw is death itself." Imam Muslim narrated from
Abu at-Taahir from Ibn Wahb that he said: "I heard Al- ، أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: احلمو:يقول
Layth say: 'Al-Hamw is the husband's brother and
.ابن عم وحنوه
similar male relatives of the husband, such as the
husband's cousin, etc"'.
**

Hadith Grade: Sahih/Authentic.

. صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Brief Explanation:
**

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon
him, warns men against entering upon non-Mahram
women (who are lawful for them to marry if they
became divorced or widowed) and staying in seclusion
with them. (As mentioned in a Hadith) never is a man
alone with a woman but that shaytaan (the devil) is their
third. By nature, human souls are weak, and the
motivations to sin are strong, and therefore this can
lead to committing the unlawful. The Prophet forbade
Muslim men from staying in seclusion with a nonMahram woman to ward off evil temptations and the
means to anything unlawful. Then a man said: Tell us,
O Messenger of Allah, about the husband's male
relative (Al-Hamw), for perhaps he might need to enter
the house of his relative, the husband, while the wife is
alone inside. Does this person have a concession to
enter? The Prophet, may Allah's peace and blessings
be upon him, answered: "Al-Hamw is death itself;"
meaning that entering the house while the husband is
away is extremely destructive because people have
grown accustomed to letting the husband's male
relatives enter even if the husband is away. Since this
is customary and is not a denounced practice, he ends
up alone with a woman who is not his Mahram, leading
to temptations to sin and possibly a secret affair that no
one suspects. Consequently this would lead to the
destruction of their religion and eternal punishment.
Upon this basis, the ruling is that the husband's male
relatives have no concession to enter upon the wife in
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حيذر انليب صىل اهلل عليه وسلم من ادلخول ىلع

 فإنه ماخال رجل، واخللوة بهن،النساء األجنبيات

، إال اكن الشيطان ثاثلهما فإن انلفوس ضعيفة،بامرأة
 فنىه عن، فتقع املحرمات،وادلوافع إىل املعايص قوية

: فقال رجل.اخللوة بهن ابتعادا عن الَش وأسبابه
، عن احلمو اَلي هو قريب الزوج،أخربنا يا رسول اهلل
 إىل دخول بيت قريبه الزوج وفيه،فربما احتاج

: فقال صىل اهلل عليه وسلم. أما هل من رخصة؟،زوجته
 ألن انلاس قد جروا ىلع التساهل،احلمو املوت

، فيخلو باملرأة األجنبية، وعدم استناكر ذلك،بدخوهل
،فربما وقعت الفاحشة وطالت ىلع غري علم وال ريبة
 فليس هل، وادلمار األبدي،فيكون اهلالك ادليين

. بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم،رخصة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
seclusion, and the Muslims should beware of their
private seclusion with their women if they have any
sense of protection and jealousy.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عقبة بن َعمر -ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• إياكم وادلخول ىلع النساء  :احذروا من أن تدخلوا ىلع النساء ،أو يدخل النساء عليكم  ،واملراد بالنساء :غري املحارم.
• أرأيت احلمو  :يعىن أخربنا عن حكم خلوة احلمو.

• احلمو  :بفتح احلاء وضم امليم ،هو :قريب الزوج ،من أخ ،وابن عم ،وحنوهما .قال انلووي :اتفق أهل اللغة ىلع أن األمحاء أقارب زوج املرأة،
كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه وحنوهم.

• احلمو املوت  :شبه (احلمو) باملوت ،ملا يرتتب ىلع دخوهل اَلي ال ينكر ،من اهلالك ادليين .قال يف فتح ابلاري :والعرب تصف اليشء املكروه
باملوت .وجه الشبه أنه موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت املختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم  ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية
ىلع تطليقها.
ُ ْ
َ
• املوت  :موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت المختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية ىلع
تطليقها.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن ادلخول ىلع األجنبيات واخللوة بهن ،سدا َلريعة وقوع الفاحشة
 .2أن ذلك َعم يف األجانب من أيخ الزوج وأقاربه ،اَلين ليسوا حمارم للمرأة .قال ابن دقيق العيد :وال بد من اعتبار أن يكون ادلخول مقتضيا
للخلوة ،أما إذا لم يقتض ذلك فال يمتنع.

 .3اتلحريم -هنا -من باب حتريم الوسائل ،والوسائل هلا أحاكم املقاصد.

 .4االبتعاد عن مواطن الزلل َعمة ،خشية الوقوع يف الَش.

 .5قال شيخ اإلسالم" :اكن عمر بن اخلطاب يأمر العزاب أال يسكنوا بْي املتأهلْي ،وأال يسكن املتأهل بْي العزاب ،وهكذا فعل املهاجرون ملا
قدموا املدينة ىلع عهد انليب صىل اهلل عليه وسلم".

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار َعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
بَشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-

الرقم املوحد)5888( :
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املحتويات

........................................ ................................ ................................ ................................ األحاديث العامة
ً
ً
ً  رجل َيرج من انلار.دخوال اجلنة
، اذهب فادخل اجلنة: هل-عز وجل-  فيقول اهلل،حبوا
 وآخر أهل اجلنة،خروجا منها
إِّن ألعلم آخر أهل انلار

1 .............. ................................ ................................  يا رب وجدتها مْلى: فيقول، فريجع، فيخيل إيله أنها مْلى،فيأتيها
I know the last of the inhabitants of Hell to come out of it, and the last of the inhabitants of Paradise
to enter it. He is a man who will emerge from Hellfire crawling, and Allah, the Almighty, will say
to him: Go and enter Paradise. When he arrives, it will appear to him that it is full. He will say: O
1 ............. ................................ ................................
................................
I have
found it full
ْ َ َ ِّ َ.Lord,
َ ٌ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُّ َ َ
ْ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
ُّ
4 ............. ................................  واَّلل أكرب، وال إهل إال اَّلل،َّلل
ِ ِ  واحلمد،اَّلل
ِ  سبحان: ال يرضك بِأي ِهن بدأت،اَّلل أربع
ِ أحب الالكمِ إىل
The most beloved speech to Allah is four, and you may start with any of them: Subhaan Allah
(Glorified is Allah and High above any imperfection), Alhamdulillah (All praise be to Allah), La
ilaha illa Allah (There is no deity worthy of worship except Allah), Allahu Akbar (Allah is the
4 .................................... ................................ ................................ ................................ .Greatest)َ
ُ ْ
َّ
َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ
6 ...................................... ................................ ................................ اَّلل َو ُح ْس ُن اخلُل ِق
ِ أكَث ما يد ِخل اجلَنة تقوى
The most frequent deeds that lead people to Paradise are piety (consciousness of Allah) and good
6 ..................................... ................................
................................
................................ .mannersَ
َ
َّ
ْ َ َ َ َ ُ
َُ َ َ َ
َ
ٌ
َ
ْ
َّ
7 ......................................  فوضع أصابِعه في ِه،ٍاح في ِه يشء من ماء
ٍ  فأ ِِت بقد ٍح رحر،ٍ دَع بإنا ٍء من ماء-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
أن
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, called for water, and he was brought a
7 .............. ................................ .wide shallow vessel with some water in it. He put his fingers in it
9 .................... ................................ ................................ ................................ أحاديث يف فضل جمالس اَلكر
9 ................. ................................ .A number of Hadiths pertaining to the virtue of Dhikr sessions
13............................... ................................  فأعلمنا أحفظنا، بما اكن وبما هو اكئن-صىل اهلل عليه وسلم- أخربنا رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, informed us of what was
13... .and of what is to come. The most knowledgeable among us is the one who memorized it best
15....................... ) (واستغفر َلنبك وللمؤمنْي واملؤمنات: ثم تال هذه اآلية، نعم ولك:؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم- أستغفر لك رسول اهلل
Did the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, asked forgiveness for
you? He said: Yes, and for you, and he recited this verse: {And ask forgiveness for your sin and for
15............. ................................ the believing men and believing women.} [Surat Muhammad: 19]
ً
ً
ً  فلو اكن يل عدد هذه العضاه،أعطوين ردايئ
17.....................................  ثم ال جتدوين خبيال وال كذابًا وال جبانا، لقسمته بينكم،نعما
Give my cloak back to me. Were I to have camels equal to the number of these trees, I would
17.. .distribute them all among you, and you would not have found me a miser, a liar, or
a coward
ُ َ ُ ْ ََ
ْ
َ
َ َََْ
19................. ................................ ................................ ................................ ان أنتما ألستما تب ِرصانه؟
ِ أفعمياو
19............... ................................ ................................ ?Are both of you blind? Do you not see him
ُ
ُ َْ
َ َّ َ
ُْ
21.......................... ................................ جتيعه وتدئِبه
ِ أفال تتِق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت ملكك اهلل إياها؟ فإنه يشكو إيل أنك
Do you not fear Allah regarding this animal which Allah has placed in your possession? It is
21................................. ................................ complaining to me that you starve it and put it to toil
ً
ً
23.................. ................................ ................................  وخياركم خياركم لنسائهم،أكمل املؤمنْي إيمانا أحسنهم خلقا
The most perfect believer in his faith is the one who has the most excellent manners, and the best
23............... ................................ ................................ .of you are those who are best to their wives
َ ُ َ َّ
ُ ْ َ
ِّ َ ُ
َ القالَ ُة ب
َّ ْي
24......................... ................................ ................................ انلاس
العضه؟ يه انل ِميمة
أال هل أنبئُكم ما
24................. .Shall I tell you what "`adh" is? It is calumny which is committed among the people
َ
26.................................... ................................ ................................  اكن ال يتَ َط َّري-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
26......... .The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, did not believe in evil omens
27.............................. ................................ ................................  اكن ال يرد الطيب-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
27..... .The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, never refused a gift of perfume
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َ
َ ْ
ُُ
ََ َ
28.................................... ِاألسقام
 َو َس ِّيي ِء، ِ واجلُذام،ون
ِ  واجلن، امهلل إِّن أعوذ بك ِمن الرب ِص: اكن يقول-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to say: "O Allah! I seek refuge in
28........................ ................................ ".You from leucoderma, insanity, leprosy, and evil diseases
30............ ................................ ................................  بربدة منسوجة-صىل اهلل عليه وسلم- أن امرأة جاءت إىل رسول اهلل
A woman came to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, with a
30............................ ................................ ................................ ................................ .woven mantle
ً
32................  تطعم الطعام وتقرأ السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف: أي اإلسالم خري؟ قال:أن رجال سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
A man asked the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him: Which deed
in Islam is the best? He said: Feeding people and extending the greeting of peace to those you
32.............................. ................................ ................................ .know and those you do not know
33............................ ................................  اكن ينفخ ىلع إبراهيم: أمر بقتل األوزاغ وقال-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, ordered to kill geckos,
33............. ................................ ”.saying: “They used to blow into [the fire] on Ibrahim (Abraham)
ٌّ َ  بَلَ َغ ُه أن بين عمرو بن عوف اكن بينهم-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
 يصلح بينهم يف أناس-صىل اهلل عليه وسلم-  فخرج رسول اهلل،رش

34............... ................................ ................................ ................................ ................................ معه
News about the dispute among the people of Banu `Amr ibn `Awf reached the Messenger of Allah,
may Allah's peace and blessings be upon him, and so he went to them, along with some of his
34................................... ................................ .Companions, to effect reconciliation between them
38..............................  فصىل عليهم بعد ثمان سنْي اكملودع لْلحياء واألموات، خرج إىل قتىل أحد-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, went out and supplicated
for the martyrs of the battle of Uhud eight years after (their death), as if he was bidding farewell
38.......................................... ................................ ................................
.to the living and the dead
َّ ُ ُ َ َّ ُ ِّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
َّ
40..........  اللهم قِين عذابك يوم تبعث عبادك: ثم يقول،ِ وضع يده ايلمىن حتت خده، اكن إِذا أراد أن يرقد-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
When Allah's Messenger wanted to sleep, he would put his right hand under his cheek and then
say: “Allahumma qini `adhabaka yawma tab`athu `ibadak (O Allah, safeguard me from Your
40......................................... ................................ ”.torment on the day You resurrect Your slaves)
َّ
َ سخر نلا هذا وما كنا هل ُم ْقرن
َ َّ  َك، اكن إذا استَ َوى ىلع بعريه خارجا إىل سفر-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ْي
 «سبحان اَلي: ثم قال،رب ثالثا
ِِ
َُْ
43........................ ................................ ................................ ................................ »...لـمنق ِلبُون
وإنا إىل ربنا
Whenever the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, mounted his
camel while setting out on a journey, he would say Takbeer three times and then say: Glory be to
the One who subdued this (ride) for us and we were not ourselves powerful enough to use it as a
43............. ................................ ................................ ride, and to our Lord we shall, indeed, return
46...................................... ................................ أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أِت بَشاب فَشب منه وعن يمينه غالم
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was given a drink, and he
46........... ................................ ................................ drank from it, and there was a boy on his right
48...................................... ................................ أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا أكل طعاما لعق أصابعه اثلالث
Whenever the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, ate food, he would
48.................. ................................ ................................ ................................ .lick his three fingers
50.................. ................................ ................................ أن عمر بن اخلطاب اكن فرض للمهاجرين األولْي أربعة اآلف
Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, allocated a sum of four thousand dirhams `
50....................... ................................ for each of the early Muhaajireen (immigrants to Madinah)
ً
52........................ ................................ ................................ أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن اكن حمقا
I guarantee a house on the outskirts of Paradise for the one who refrains from arguing even if he
52..................................... ................................ ................................ ................................ ...is right
54................................. ................................ ................................  هل تدرون مم ذاك؟،أنا سيد انلاس يوم القيامة
54..................... ?I will be the chief of people on the Day of Judgment. Do you know why is this so
61.................................... ................................  يفعله-صىل اهلل عليه وسلم- أنه مر ىلع صبيان فسلم عليهم قال اكن انليب
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He passed by some boys, so he greeted them with the greeting of peace (Assalaamu alaykum) and
61................... .said that the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to do so
63............................ ................................ ................................ أهديت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم محارا وحشيا
63... .I gave the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, a zebra as a gift
65.................... ................................ ................................ ................................ أي انلاس أفضل يا رسول اهلل
65................................ ................................ ?O Messenger of Allah, who is the best among people
66............................... ................................ ................................  وزوجها عنها راض دخلت اجلنة،أيما امرأة ماتت
66....................... .Any woman who ُ dies while her husband isَ pleased with her will enter Paradise
ِّ ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ ْ َ ْ
َْ ُ
َ ْ لك َن ْفس أ ْو َع
67............ ................................ هلل أر ِقيك
 ِمن رش، ِمن لك يش ٍء يؤ ِذيك،ِمْسِب اهلل أر ِقيك
ِ سم ا
ِ ْي ح
ِ ِ  ب، اهلل يش ِفيك،اسد
ٍ
ِ
In the Name of Allah I recite over you, (to cleanse you) from everything that troubles you, from
67 .the evil of every soul or envious eye, Allah will cure you, in the Name of Allah I recite over you
ْ
َ
َ ْ ُ َ ْ ُ بسم ا
ُ  ي ُ ْش َىف به َسق،يقة َب ْعضنَا
69.................. ................................ ................................  بإذ ِن َر ِّبنَا،يمنَا
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ  بِ ِر، تربة أر ِضنا،هلل
69.................. ................................ ................................ When someone complained of an ailment
ٌ
ً
71............ ................................ ................................  فخر عليه َج َراد من ذهب، يغتسل عريانا-عليه السالم- بينا أيوب
While Ayyub (Job), peace be upon him, was taking a bath, naked, golden locusts began to fall upon
71........... ................................ ................................ ................................ ................................ .him
73................................... ................................  إذ جاء رجل ىلع راحلة هل-صىل اهلل عليه وسلم- بينما حنن يف سفر مع انليب
While we were on a journey with the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, a man
73............................... ................................ ................................ .came while riding a mount of his
ُُ
75................................. ................................ اإلبل ِيف عق ِل َها
 فواَلي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا ِم َن،تعاهدوا هذا القرآن
ِ
Keep on reciting the Qur’an, for by the One in Whose Hand my life is, the Qur’an slips away from
75............................... ................................ .memory faster
than camels escaping their tying ropes
ْ ْ َ ُّ َ
َ
77....................... ................................ تعرض األعمال يوم اإلثنْي واخلميس فأحب أن يعرض فأ ِحب أن يعرض عميل وأنا صائم
Deeds are presented (to Allah) on Monday and Thursday. So, I like my deeds to be presented while
77............................... ................................ ................................ ................................ .I am fasting
َ
79....................................... ................................  وشماتة األعداء، وسوء القضاء، َود َر ِك الشقاء،تعوذوا باهلل من جهد ابلالء
Seek refuge with Allah from arduous afflictions, degrading misery, preordained evils, and from the
79................... ................................ ................................ ................................ .gloating of enemies
82............................ ................................ ................................ ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن دعوة املظلوم
There are three supplications that will undoubtedly be answered: the supplication of one who has
82......................... ................................ ................................ ................................
…been wronged
ْ َ ْ ُ
َُ
ْ
ُ ِّ َ ُ
َ
 وال يبيع إال، ال يشرتي إال بيمينه: ورجل جعل اهلل بضاعته، وَعئل مستك ِرب،ان
ٍ  أشي ِمط ز: وهلم عذاب أيلم، وال يزكيهم،ثالثة ال يكلمهم اهلل

84............ ................................ ................................ ................................ ................................ بيمينه
There are three (types of people) to whom Allah will not speak (on the Day of Judgment), nor will
He purify, and they will incur a painful punishment: an aged person who commits adultery, a poor
person who is arrogant, and a man who has made (swearing by) Allah as his goods; as he does not
84........................ ................................ ................................ .buy or sell without swearing by Allah
86.................... ................................ ................................ ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إيلهم
On the Day of Resurrection, there will be three categories of people whom Allah will not speak to,
86........................ ................................ ................................ ................................ .purify, or look at
، عند دوحة فوق زمزم يف أىلع املسجد، حىت وضعها عند ابليت، بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل ويه ترضعه-صىل اهلل عليه وسلم- جاء إبراهيم

87.......................................... ................................ ................................  وليس بها ماء،وليس بمكة يومئذ أحد
While the mother of Isma`il (Ishmael) was breastfeeding her son Isma`il, Ibrahim, peace be upon
him, brought them to a place near the House (the Ka`bah); under a tree on the spot of Zamzam
and the highest place in the Mosque. During those days there was nobody in Makkah nor was there
87.................................. ................................ ................................ ................................ .any water
97............ ................................ ................................ ................................ خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة
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97...................... ................................ ................................ Unload it and set it free, for it is cursed
 وتلعنونهم، ورشار أئمتكم اَلين تبغضونهم ويبغضونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم،خيار أئمتكم اَلين حتبونهم وحيبونكم

98...................................... ................................ ................................ ................................ ويلعنونكم
The best of your leaders are those whom you love and who love you, and who invoke Allah's "
blessings upon you and you invoke His blessings upon them. And the worst of your leaders are
98................... ".those whom you hate and they hate you, and whom you curse and they curse you
100 ................. ................................ ................................ ................................ خريكم من تعلم القرآن وعلمه
100 ...................................... .The best of you are those who learn the Qur’an and teach it to others
101 ................. ................................  فرآها ال تتلكم، زينب: ىلع امرأة من أمحس يقال هلا-ريض اهلل عنه- دخل أبو بكر الصديق
Abu Bakr as-Siddeeq, may Allah be pleased with him, entered upon a woman from Ahmas tribe,
101 .......................... ................................ called Zaynab, and he noticed that she was not speaking
103 .................... ................................ ................................ دخلت ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو يوعك فمسسته
I visited the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, while he was in pain because
103 ......................................... ................................ ................................ of fever, so I touched him
104 .............. ................................  فإنما بعثتم ميَّسين ولم تبعثوا معَّسين، أو ذنوبا من ماء،دعوه وأريقوا ىلع بوهل سجال من ماء
Let him be and pour a bucket, or pail, of water onto his urine. You were sent to make things easy
104 ................................. ................................ ................................ and not to make them difficult
106 ......................................  فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف طائفة انلخل، ادلجال ذات غداة-صىل اهلل عليه وسلم- ذكر رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessing be upon him, mentioned the Dajjaal
(Antichrist) one morning, (sometimes describing him) to be insignificant and at other times
106 ............................. .important, till we thought that he might be amidst a cluster of date-palms
111 ..................................... ................................  مع الصبيان إىل ثنية الوداع-صىل اهلل عليه وسلم- ذهبنا نتلَق رسول اهلل
We went out along with the children to meet the Messenger of Allah, may Allah's peace and
111 ...................................... ................................ .`blessings be upon him, at Thaniyyat-ul-Wadaa
َ ْ َ ْ ْ َ َُْ
113 ...................................... ................................  فأنكر ذلك،وم ال َوج ِه
 ِمحارا موس-صىل اهلل عليه وسلم- َرأى رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, saw a donkey that had been
113 ............... ................................ ................................ .branded on the face. He disapproved of it
115 ......................................... ................................ رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو باملوت وعنده قدح فيه ماء
I saw the Messenger of Allah, peace be upon him, on his death bed and he had a utensil with water
115 ....................... ................................ ................................ ................................ .in it next to him
117 .................................... ................................  الكهما ال يألو عن اخلري-حممد صىل اهلل عليه وسلم- رجالن من أصحاب
Two of the Companions of Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon him, who never
117 ......................................... ................................ ................................ ...stop to pursue the good
119 ..................................... ................................ ................................ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل يلع
May the one who hears my name mentioned before him but does not invoke Allah's peace and
119 ............................. ................................ ................................ .blessings upon me be humiliated
120 ........... ................................ ................................ ................................ سبوح قدوس رب املالئكة والروح
.You are the Most Glorious, the Most Holy, and the Lord of the angels and of the Spirit (Gabriel)
120 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
122 ........................... ................................ ................................ سيحان وجيحان والفرات وانليل لك من أنهار اجلنة
Sayhaan (Oxus), Jayhaan (Jaxartes), Al-Furaat (Euphrates), and An-Neel (Nile) are all from the
122 ..................... ................................ ................................ ................................ .rivers of Paradise
: فقال، وسئل عن أكَث ما يدخل انلاس انلار، تقوى اهلل وحسن اخللق:سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أكَث ما يدخل انلاس اجلنة؟ قال
123 .................................... ................................ ................................ ................................ الفم والفرج
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, was asked about the
foremost deed that leads people to Paradise, and he replied: "Fear of Allah and good character."
Then, he was asked about the most things that lead people into Hell-fire, and he said: "The tongue
123 .............. ................................ ................................ ................................ ".and the private parts
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 فلم-صىل اهلل عليه وسلم-  فلزمت أنا وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب رسول اهلل، يوم حنْي-صىل اهلل عليه وسلم- شهدت مع رسول اهلل

125 ................. ................................ ................................  ىلع بغلة هل بيضاء-صىل اهلل عليه وسلم-  ورسول اهلل،نفارقه
I witnessed the Day of Hunayn with the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him. Abu Sufyaan ibn al-Haarith ibn `Abd al-Muttalib and I stuck with the Messenger of
Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and we did not leave him. The Messenger of
125 ................. .Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was riding on his white mule
128 ............................ ................................ ................................ ................................ صم من احلرم واترك
128 ............................ ................................ .Fast some days and leave others in the sacred months
130 .................................... ................................ ................................ صوم ثالثة أيام من لك شهر صوم ادلهر لكه
130 ................. ................................ .Fasting three days every month is fasting your entire lifetime
131 .......................... ................................ ................................ ................................ صيغة سيد االستغفار
The most superior way of seeking forgiveness is for a slave to say: Allaahumma anta rabbi la ilaaha
illa ant, khalaqtani wa ana ‘abduk, wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa‘dika mas-tata‘t, a‘oothu bika min
sharri ma sana‘t, aboo’u laka bini‘matika ‘alayya, wa aboo’u bi-dhambi, faghfir-li fa-innahu la
yaghfiru-dh-dhunooba illa ant (O Allah, You are my Lord. There is no deity worthy of worship
except You. You created me and I am Your slave, and I remain faithful to Your covenant and Your
promise as much as I can. I seek refuge with You from the evil of what I have done. I acknowledge
.Your favors upon me, and I admit my sins. So forgive me, for indeed none forgives sins except You
131 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
134 ............ ................................ ................................ ................................ ضع يدك ىلع اَلي يألم من جسدك
134 ................................... ................................ .Place your hand where you feel pain in your body
136 ......................... ................................ ................................  وطعام اثلالثة اكيف األربعة،طعام االثنْي اكيف اثلالثة
136................ .Food for two persons suffices for three, and food for three persons suffices for four
ْ َ َّ ْ َّ َ ِّ ْ َ
ْ َ َ ْ ِّ َّ َ ْ ِّ ْ ُ ْ َ َ
َّ ْ َ
138 ........................................ ................................ رب يه ِدي إىل اجلَن ِة
ِ  و ِإن ال، فإِن الصدق يه ِدي إىل ال ِرب،عليكم بِالصد ِق
Adhere to truthfulness, for truthfulness leads to righteousness and righteousness leads to
138 .................................. ................................ ................................
................................ .Paradise
ُ
ُ
140 ..................................  فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة، إال أن يؤمر بمعصية،ىلع املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره
A Muslim person must listen and obey concerning what he likes and hates, unless he is ordered to
140 ............ .commit a sin. If he is ordered to commit a sin, then he should neither listen nor obey
141 ........................... ................................ ................................ ................................ ىلع لك مسلم صدقة
141 .......................................... ................................ It is due upon every Muslim to give in charity
143 .................................. ................................  وأثرة عليك، ومنشطك ومكرهك،عليك السمع والطاعة يف عَّسك ويَّسك
It is obligatory upon you to listen and obey (the ruler) in times of your ease and of your difficulty,
whether you feel energetically stimulated or you feel compelled, and even when someone else is
143 ............................. ................................ ................................ .given undue preference over you
145 ...................................... ................................ ................................ عليك بتقوى اهلل واتلكبري ىلع لك رشف
145 ........................................ .Fear Allah and say 'Allah is the Greatest' upon every elevated place
ْ ُّ
ُ
147 .................................... ................................ ................................  فإن األرض ت ْط َوى بالليل،بادلجلَة
عليكم
147 ............ ................................ .Travel during the night, for indeed, the land is folded up at night
ِّ  ال ن ُ َسبِّ َح حىت َحنُ َّل، كنا إذا نَ َز ْنلا َم ْْن ًال: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
148 ................................. ................................ .الرحال
ِ
Whenever we stopped at a place (during a journey) for rest, we would not offer any (voluntary)
148 ................ ................................ .prayer until we unloaded the luggage from the riding animals
ْ
َّ واجتَنبوا
ُ ِّ َغ
150 ..................... ................................ ................................ ................................ الس َواد
ريوا هذا
ِ
150 .................................... ................................ ................................ .Change this and avoid
black
َ
َ ُّ ُ َ َ
ُ ْ
َ ِّ
ْ َ
ِّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُّ
ْ
َ
152 ................  وال يك ِشف إناء، وال يفتح بابا، وأط ِفئوا الَّساج؛ فإن الشيطان ال حيل ِسقاء، وأغ ِلقوا األبواب، وأو ِكئوا السقاء،غطوا اإلناء
Cover the vessels, fasten the waterskins, close the doors, and extinguish the lamps, for, indeed, the
152 .................................... .devil does not loosen waterskins, nor open doors, nor uncover vessels
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َ َّ ُّ َ
َ ْ ْ َ ُ ْ َّ َ
َ َ ْ ُّ َ
َ َّ َ َ
ْ َْ ْ َْ
َ ابل
َ الطر
َّ إذا أَبَيْتُ ْم فَأَ ْع ُطوا
َ ْ  َغ ُّض: َو َما َح ُّق ُه؟ قَ َال:يق َح َّق ُه قَالُوا
154 ....... يه ع ْن ال ُمنك ِر
 وانل،وف
فأما
ِ  َواألم ُر بِالمع ُر، ِ َورد السالم، َوكف األذى،رص
ِ
ِ
Beware! Avoid sitting on the roads." They said: "O Messenger of Allah, we cannot help sitting "
there, as these are our places where we talk to one another." He said: "If you insist on sitting there,
then give the road its due rights." They said: "What are its rights?" He said: "Lowering the gaze,
refraining from doing harm (to others), returning the greeting, enjoining what is good, and
154 ............ ................................ ................................ ................................ ".forbidding what is evil
156 ............................. ................................ ................................  فقبلنا يده-صىل اهلل عليه وسلم- فدنونا من انليب
Then we approached the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, and kissed his
156 ......................................... ................................ ................................ ................................ hand
157 ......................... ................................ ................................ فصل ما بْي صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
The difference between our fasting and the fasting of the People of the Book is the Suhoor (pre157 .............................. ................................ ................................ ................................ dawn) meal
158 ................................... ................................ ................................ فضل العالم ىلع العابد كفضيل ىلع أدناكم
The superiority of the scholar over the worshiper is like my superiority over the lowest among you
158 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ َ ٌَ َْ
160 .................................... ................................ ................................ ................................ ٍقفلة كغ ْز َوة
160 .......................... ................................ .Returning from battle is like going to battle (in reward)
 يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك َعنان السماء ثم استغفرتين، إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ىلع ما اكن منك وال أبايل،قال اهلل تعاىل يا بن آدم
161 ...................................... ................................ ................................ ................................ غفرت لك
Allah the Exalted said: "O son of Adam, so long as you call upon Me and implore Me, I shall forgive
you no matter what you have done, and I shall not mind. O son of Adam, were your sins to reach
161 ............... .the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of Me, I shall forgive you
163 ..................................... ................................ ................................  أنفق يا ابن آدم ينفق عليك:قال اهلل تعاىل
163 ................................. ".Allah, the Almighty, said: “Spend, O son of Adam, you will be spent on
164 ............................... ................................  فمن نازعين بيشء منهما عذبته، والكربياء ردايئ،قال اهلل عز وجل العز إزاري
Allah the Exalted said: “Glory is My Izaar and Pride is My Cloak. I will punish whoever contends
164 ................................... ................................ ................................ ".with Me over either of them
166 .................................... ! تصدق ىلع سارق: فأصبحوا يتحدثون، فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق،قال رجل ألتصدقن بصدقة
A man said: “Indeed! I will give in charity.” So he took his charity out and placed it in a thief's
166 .................................. ”.hand. Next morning,
people were saying: “Charity was given to a thief
ُ ُ
ُُ ُ ُ ُ َْ َ ََ
. نعم:ويصافحه؟ قال
 فيأخذ بيده: قال، ال:ويقبِّله؟ قال
زتمه
ل
ي
ف
أ
:قال
،ال
:قال رجل يا رسول اهلل الرجل منا يلَق أخاه أو صديقه أينحين هل؟ قال
ِ
168 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
A man said: O Messenger of Allah! When a man amongst us meets a brother or a friend, should he
bow to him? He said: No. He said: Should he embrace and kiss him? He said: No. He said: Should
168 ............. ................................ ................................ .he take his hand and shake it? He said: Yes
ً
170 .......................... ................................ ................................ قد أفلح من أسلم واكن رزقه كفافا وقنعه اهلل بما آتاه
Successful is the one who enters Islam and is provided with mere subsistence and Allah makes
170 ................. ................................ ................................ .him content with what He has given him
172 .............................  نعم: فهل عندك من يشء؟ فقالت، ضعيفا أعرف فيه اجلُوع-صىل اهلل عليه وسلم- قد سمعت صوت رسول اهلل
I heard some feebleness in the voice of the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be
upon him, and perceived that it was due to hunger. I asked: “Is there anything wrong?" She replied:
172 ........................................ ................................ ................................ ................................ ”.“Yes
ْ َ
177 ..................... ................................ الهجر وانلذر
 يف-ريض اهلل عنهما-  مع عبد اهلل بن الزبري،-ريض اهلل عنها- قصة َعئشة
177 ................................ .A'ishah's story with Ibn az-Zubayr that involved a separation and a vow`
180 ............................. ................................ ................................ قل ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل اهلل أكرب كبريا
Say: There is no true god except Allah alone, Who has no partner. Allah is the Most Great, and
180 .................................. ................................ ................................ .Glorified with all glorification
182 ........................ ................................ ................................ ................................  امهلل اهدِّن وسددِّن:قل
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182 .............................. .Say: O Allah, guide me, and make me correct (steadfast on the right path)
184 ..  ومن رش منيي، ومن رش قليب، ومن رش لساِّن، ومن رش برصي، امهلل إِّن أعوذ بك من رش سميع: قل: قال، علمين دَعء، يا رسول اهلل:قلت
I said: O Messenger of Allah, teach me a supplication. He said: Say 'O Allah, I seek refuge in You
from the evil of my hearing, from the evil of my sight, from the evil of my tongue, from the evil of
184 ............................
................................ '.my
heart, and from the evil
of my semen (i.e. my lust)
َ َ ُ َُ
َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُّ
َْ
ْ َ َْ َ َ َْ َ ْ َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
َ
 و ِإذا أمَس قال ِمثل، و ِإيلك النشور، وبِك نموت، وبِك حنيا، اللهم بِك أصبحنا وبِك أمسينا: إذا أصبح يقول-صىل اَّلل علي ِه وسلم- اَّلل
ِ اكن رسول
ْ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ
َ
ُ
187 ................ ................................ ................................ ................................  وإِيلك الم ِصري: أال أنه قال،ذلِك
On the morning, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to
say: "O Allah, by Your leave we have reached the morning, and by Your leave we have reached the
evening; by Your leave we live and by Your leave we die; and our resurrection will be to You." On
the evening, he used to say the same supplication except that he would say: "and our return will
187 ................................ ................................ ................................ ................................ ".be to You
َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ ْ ُ
َّ َ َ ْ ُ
َ َ َ ىلع اللِّ َس
َ ْ َّ ان
َ ْ
189 .............................. يم
 سبح،ِاَّلل َو ِحبَ ْم ِده
ان
ِ
ِ اَّلل الع ِظ
ِ
ِ  سبحان:ان
ِ ان ِيف ال ِمزي
ِ  ث ِقيلت،ان
ِ
ِ  خ ِفيفت،ان إىل الرمح ِن
ِ ان ح ِبيبت
ِ لكمت
There are two phrases that are dear to the Most Merciful, light on the tongue, and heavy on the
scale: Subhaana Allaahi Wabihamdih, Subhaana Allahi al-`Azheem (Glory and Praise be to Allah,
189 ..................................... ................................
................................ .Glory be to Allah the Great)
ُ
ُ
ََ
ْ
ُ
ْ
ُ َ
َ
َ
، وايلد ِزناها ابلطش، واللسان ِزناه الالكم، واألذنان ِزناهما االستماع، العينان ِزناهما انلَظر:الزنا ُمد ِر ُك ذلك ال حمالة
ِ كتب ىلع ابن آدم ن ِصيبه من
ِّ
َ
َْ
ِّ ُ
ِّ
191 .................................. ................................ وي َصدق ذلك الف ْرج أو يُكذبُه
، والقلب يه َوى ويتمىن،والرجل ِزناها اخل ُ َطا
The son of Adam has been destined his share of fornication, which he will inevitably acquire. The
eyes fornicate by looking, the ears fornicate by listening, the tongue fornicates by speaking, the
hand fornicates by hitting, the foot fornicates by stepping. The heart loves and wishes. The genitals
191 ......................................... ................................ ................................ .prove or disapprove that
193 ................................. ................................  فقبض الصيب، فخرج أبو طلحة، يشتيك-ريض اهلل عنه- اكن ابن ألِب طلحة
193 . .One of the sons of Abu Talha was ailing. Abu Talha went out and the boy died in his absence
198 .............................. ................................ ................................  القرآن-صىل اهلل عليه وسلم- اكن خلق نيب اهلل
The character of the Prophet of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, was the
198 ..................................... ................................ ................................ ................................ .Qur'an
199 ..................... ................................ ................................  وعنده فرس مربوط بشطنْي،اكن رجل يقرأ سورة الكهف
199 ........... While a man was reciting Surat-ul-Kahf, with his horse tied with two ropes beside him
َ َُْ
َ
َ
َ َّ
ْ
ََْ
ُ ، ودعوة املظلوم،الك ْون
الـمنظر يف األهل
وسوء
 واحل َ ْور بعد،الـمنقلب
 وكآبة،السفر
 إذا سافر يتَ َع َّوذ ِمن َوعثاء-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
201 ........... ................................ ................................ ................................ ................................ واملال
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, travelled, he would
seek refuge [in Allah] from the hardships of the journey, from having a change of heart, adverse
conditions replacing good ones, the prayer of an oppressed person, and from seeing a misfortune
201 ...........................
................................ ................................ .occurring to his family and wealth
ْ َ
ِّ َ
ُّ  وإذا َع َّرس ُقبَيْل،فع َّرس بليل اضطجع ىلع يمينه
َ الصبْح
َ ، إذا اكن يف سفر-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
ووضع َرأسه ىلع كفه
،نصب ذراعه
203 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was travelling, he
would sleep at night lying on his right side, and when he slept before dawn, he would extend his
203 ....................... ................................ ................................ .hand and place his head on his palm
205 ............................ ................................ ................................  أجود انلاس-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, was the most generous of
205 ...................................... ................................ ................................ ................................ people
َّ َ َ َ
َ
ُ ،فزييج الضعيف
ُْ
207 ............... ................................ وي ْر ِدف ويدعو هل
ِ ، يتخلف يف الـم ِسري-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to stick to the rear
while traveling, urging the weak to walk quickly, letting some ride behind him, and making
207 .............. ................................ ................................ ................................ .supplication for them
209 ......................................... ................................  يفطر قبل أن يصيل ىلع رطبات-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
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The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to break his fast before praying
209 ...................................... ................................ ................................ .by having three fresh dates
211 .................... ................................ اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها انلاس اذكروا اهلل
When one- third of the night had passed, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings
211 ........................................ .be upon him, would get up and call out: O people, remember Allah
213 ....................... ................................ ................................ اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أحسن انلاس خلقا
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was the best of people in
213 ....................... ................................ ................................ ................................ .terms of morals
214 ........................... ................................ ................................ -صىل اهلل عليه وسلم- اكن غالم يهودي َيدم انليب
214 ........... .A Jewish boy used to serve the Prophet,
may Allah's peace and blessings be upon
him
َ َ
َ َ
ْ َ
َّ وال ن َ ُشق، وال نَ ْد ُع َو َويْ ًال، أن ال ََنْم َش وجها:خذ علينا أن ال َن ْعصيَه فيه
ُ
 يف المعروف اَلي أ-صىل اهلل عليه وسلم- اكن فيما أخذ علينا رسول اهلل
ِ
ِ
ْ َ َ ُ َْ
216 ....................... ................................ ................................ ................................ .َش شع ًرا
 وأن ال نن،َجيْبَا

Among the matters in respect of which we gave the Messenger of Allah, may Allah's peace and
blessings be upon him, the pledge not to disobey him in any goodness was that we should not
216 ............................ .scratch our faces, bewail, tear our clothes up, or dishevel our hair (in grief)
ُ
218 ................... ................................ ................................ .اكن ك ُّم قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل الرصغ
The sleeves of the shirt of the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him,
218 ...................................... ................................ ................................ .reached down to his wrists
219 ................. ................................ اكن ألِب بكر الصديق ريض اهلل عنه غالم َيرج هل اخلراج واكن أبو بكر يأكل من خراجه
Abu Bakr as-Siddeeq, may Allah be pleased with him, had a slave who used to give him a portion
.of his daily income as the master's share. Abu Bakr used to eat the food bought with that share
219 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
221................... ................................ ................................ اكنت ناقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم العضباء ال تسبق
Al-‘Adbaa, the she-camel of the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
221 ..................... ................................ ................................ ................................ .was never outrun
223 ................................ ................................ ................................ لك أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أقطع
223 .............. .Every important matter that does not start with praise of Allah is devoid of blessing
 ولككم مسؤول, فلككم راع, واملرأة راعية ىلع بيت زوجها وودله, والرجل راع ىلع أهل بيته, واألمري راع: ولككم مسؤول عن رعيته,لككم راع
224 ...................................... ................................ ................................ ................................ عن رعيته
All of you are shepherds, and every one of you is responsible for his herd. A leader is a shepherd,
a man is the shepherd over his family and a woman is the shepherd over her husband’s house and
224 ....... .his children. So all of you are shepherds, and every one of you is responsible for his herd
226 ................. ................................  فيما استطعتم: يقول نلا، ىلع السمع والطاعة-صىل اهلل عليه وسلم- كنا إذا بايعنا رسول اهلل
Whenever we gave the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, pledge
226 ..................... ".of allegiance to listen and obey, he would say to us: "To the best of your ability
227 ......................................... ................................ ................................  وإذا نزنلا سبحنا،كنا إذا صعدنا كربنا
When we ascended (a high land), we used to say Takbeer (Allaahu Akbar), and when we descended,
227 .............. ................................ ................................ .we used to say Tasbeeh (Subhaana Allaah)
ِّ  ال ن ُ َسبِّ َح حىت َحنُ َّل،كنا إذا نَ َز ْنلا َم ْْن ًال
229 .................................. ................................ ................................ الرحال
ِ
Whenever we stopped somewhere (during a journey) for rest, we would not offer (voluntary)
229 ......................................... .prayer until we have unloaded the luggage from the mounts' backs
ُ ََّ َ
230 .......................................... جة الوداع
 وال ندري ما ح، بْي أظهرنا-صىل اهلل عليه وسلم-  وانليب،كنا نتحدث عن َح َّج ِة الوداع
We were talking about the Farewell Pilgrimage, when the Prophet, may Allah's peace and blessings
230 ............... .be upon him, was with us. We did not know what the Farewell Pilgrimage signified
233 .................. ................................  فاكنت صالته قصدا وخطبته قصدا، الصلوات-صىل اهلل عليه وسلم- كنت أصيل مع انليب
I used to pray with the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, and his prayer was
233 .................... ................................ .moderate in length and his sermon was moderate in length

547

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
234 ..................................  فلم يأكله، عند نفر من املجوس؛ فِجء بفالوذج ىلع إناء من فضة-ريض اهلل عنه- كنت مع أنس بن مالك
I was with Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, in the company of some Magians when
234 ......................................... .a sweet was brought in a silver vessel, and Anas did not eat from it
َّ  واملرأة تَلْبَس لبْ َسة،الر ُجل يَلبَ ُس ِلبْ َسة املرأة
َّ -صىل اهلل عليه وسلم- لَعن رسول اهلل
235 ................... ................................ الر ُجل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, cursed the man who wears
235 ...................... ................................ .women's clothes and the woman who wears men's clothes
ُ َْ
َّ
ُ
َ ْالشي
237 .................................. ................................ ................................ ب؛ فإنه نور املسلم يوم القيامة
ال تن ِتفوا
237 ................ .Do not pluck out grey hair, for it is the light of the Muslim on the Day of Judgment
َّ
َْ
ُ
َ َ ري
ْ َ َالش َماتَة ألخيك ف
238 .................................. ................................ ................................ ويبتَ ِليك
محه اهلل
ال تظهر
Do not rejoice at the misfortune of your brother, lest Allah should have mercy on him and subject
238 ....................... ................................ ................................ ................................ .you to affliction
240 ......................... ................................ ................................  إن الشيطان ينفر من ابليت،ال جتعلوا بيوتكم مقابر
Do not turn your houses into graves. Indeed, Satan runs away from the house in which Surat-ul240 .................... ................................ ................................ ................................ .Baqarah is recited
241 ........................ ................................ ................................  فهو كفر، فمن رغب عن أبيه،ال ترغبوا عن آبائكم
241 ................................ .Do not disown your fathers. Whoever disowns his father has disbelieved
ُ
َ ْ
ٌ
ُ ال تقولوا
242 .................................... ................................ -عز وجل- أسخ ْطتُ ْم ربكم
 فإنه إن يَك َسيِّ ًدا فقد،للمنَافق َسيِّد
Do not call the hypocrite 'master'; even if he is a master, you will anger your Lord, the Mighty and
242 .................................. ................................ ................................ ................................ .Majestic
ُّ َ
َ َ ُ َْ
َ  فمن َه،أخاه فوق ثَ َالث
َّ  دخل،جر فوق ثَ َالث فمات
244 .............................. ................................ انلار
حيل ملسلم أن يهجر
ِ ال
It is unlawful for a Muslim to abandon his brother for more than three (days); so whoever
244 ..................... ................................ .abandons more than three then dies will enter the Hellfire
246 ................... ................................ ................................ ال يبلغ العبد أن يكون من املتقْي حىت يدع ما ال بأس به
The slave does not attain the rank of the pious until he abandons that which is permissible as a
246 .................... ................................ .precaution against committing that which is impermissible
248 ................................... ................................ ................................  وال صمات يوم إىل الليل،ال يتم بعد احتالم
There is no orphanhood after reaching puberty, and there is no silence for the whole day till the
248 ....................................... ................................ ................................ ................................ .night
ُ وإما ُمسيئا ً فلعلَّه ي َ ْستَ ْعت، إما حمسنا فلعله يزداد،ال يتمن أحدكم املوت
250 .................................... ................................ ب
ِ
ِ
None of you should wish for death. Either he is a doer of good, so he may do more good; or he is
250 .................. ................................ ................................ an evildoer, so he may give up evil deeds
252 ............................. ................................ ................................ ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من كرب
252 ........................ .Anyone has an atom's weight of arrogance in his heart will not enter Paradise
254 ......................... ................................ ................................ ال يزال الرجل يذهب بنفسه حىت يكتب يف اجلبارين
254 .. .A man will continue to exalt himself (act arrogantly) until he is recorded among the tyrants
ً َّ
ِّ
256 ............... ................................ ................................ ................................ لعانا
لصديق أن يكون
ِ ال ينبيغ
256 ..................... ................................ .It does not befit the truthful one to frequently curse others
257 ..................... ................................ ................................ ألن أقول سبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكرب
When I say: Subhaan Allah, wal-hamdu lillah, wa la ilaaha illAllah, wal-llaahu akbar (glory be to
.Allah, praise be to Allah, there is none worthy of worship except Allah, and Allah is the Most Great)
257 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
259 ................................ ................................  حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء،تلؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة
All rights will be restored on the Day of Judgment, until even the hornless sheep will settle its score
259 ................ ................................ ................................
................................ .with the hornedَ one
َ ُْ
َُ َ
َ َ َََ َ ُ َ ْ َ َ ََ ٌ
َ
ْ َ
َ
ُْ َ َ
260 ...............  أن نع ِتقها-صىل اهلل عليه وسلم- واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول اهلل
ِ لقد رأيت ِين سابع سبعة من بين مق ِّر ٍن ما نلا خادم إال
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I was one of seven sons of Muqarrin, and we had only one female servant. The youngest of us
slapped her in the face, so the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him,
260 .................................. ................................ ................................ .commanded us to set her free
262 ...................... ................................ ................................ لقاب قوس يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس أو تغرب
262 .A place in Paradise as small as a bow is better than all that upon which the sun rises and sets
263 .............................. ................................  فما بِق يف يدي إال صفيحة يمانية،لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف
During the battle of Mu'tah, nine swords were broken in my hand, and all that remained with me
263 ................ ................................ ................................ ................................ .was a Yemeni sword
265 ......................................... ................................ ................................ لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود
265 .... .You have been endowed with one of the melodious voices of the family of Dawood (David)
267 ................... ................................ ................................ ................................ للعبد اململوك املصلح أجران
267 ..................... ................................ .The faithful and diligent slave will receive a double reward
َ ََ
َ ْ
َ َْ ُ
َ
269 ................. ................................ ................................ ................................ دلها
ِ هلل أرح ُم بِ ِعبا ِد ِه ِمن ه ِذ ِه بِو
269 ............................. .Verily, Allah is more merciful to His slaves than this woman is to her child
َّ
271 ...................... ................................ ................................ ................................ لم يتلكم يف املهد إال ثالثة
271 .................... ................................ ................................ .None spoke in the cradle, except three
275 ........... ................................ ................................ لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصوم من شهر أكَث من شعبان
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, would not fast in any month more than
275 .................... ................................ ................................ ................................ he did in Sha‘baan
ُ
َ َ
ُْ ُ
َْ
277 ............................. ................................  قد َجاءك ْم أهل ايلَ َم ِن:-صىل اهلل عليه وسلم- ملا جاء أهل ايلمن قال رسول اهلل
When the people of Yemen came, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon
277 .......................... ................................ .him, said: There have come to you the people of Yemen
279 ........... ................................ ................................  ألحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة،لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاىل
If you knew what was in store for you with Allah the Exalted, you would love to be increased in
279 ..................... ................................ ................................ ................................ .poverty and need
281 ............ ................................ ................................ ................................ لو دعيت إىل كراع أو ذراع ألجبت
281 ..................... .If I am invited to a meal of a sheep's trotter or leg, I would accept the invitation
283 ............ ................................ ................................ ................................ لنئ بقيت إىل قابل ألصومن اتلاسع
283 ..................................... .If I were to live till the next year, I would definitely fast
the ninth day
َ َ ْ َُ َ َْ ً َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
َّ ْ ْ َّ
284 .................... ................................ ................................ اَّلل
ِ اَّلل ِمن ِذك ِر
ِ اب
ِ ما ع ِمل ابن آدم عمال أنَج هل ِمن عذ
Never does the son of Adam do any deed that can save him from Allah's punishment more than
284 ................. ................................ ................................ ................................ .remembering Allah
َ ََّس ًة يَ ْو َم الْقي
ُ َّ  َص َّىل- يب
َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ ٌ ْ َ َ َ َ َ
َ ْ  َّإال َاك َن َعلَيْه ْم َح-اَّلل َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َّ َ َ ُّ َ ُ ْ َ َ
ِّ انل
285 ......................... ام ِة
ِ
ِ
ِ ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا اَّلل ِفي ِه ولم يصلوا ىلع
If people sit in a session where they neither remember Allah nor invoke blessings upon the
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, that will be for them a cause of grief on the
285 ..................... ................................ ................................
................................ .Day of Judgment
َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َّ َّ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ ًّ َّ ْ َ ً ْ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ ْ ٌَ َ َ ْ َ ََ َ
287 ............ ................................ َّلل إال رفعه اَّلل تعاىل
ِ ِ  وما تواضع أحد، وما زاد اَّلل عبدا بِعف ٍو إال ِعزا،ال
ٍ ما نقصت صدقة ِمن م
Charity never diminishes wealth, and Allah does not increase the one who pardons others except
in honor, and no one humbles himself seeking the pleasure of Allah except that Allah, the Exalted,
287 ............... ................................ ................................ ................................ .will raise him in rank
َْ
ْ
ُ ْ َ
ُ َ َ َ َ ْ
َ َ
289 ............. ................................ ................................ اهلل وه َو علي ِه غضبَان
 لِق, واختَال يف ِمشي ِت ِه,َم ْن ت َعاظ َم يف نف ِس ِه
Whoever exalts himself over others and walks with a swaggering gait (with pride), will meet Allah
289 ....................................... ................................
while He isَ angry with him
َ َ ْ َ َ ................................
ٌ َ ْ َ
َ ُ َ
َْ
ُ ْ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
ْ ََم ْن َاكن
ٌ
ٌ
291 ................................  فليتحلله ِمنه ايلوم قبل أن ال يكون ِدينار وال ِدرهم،ٍ ِم ْن ِع ْر ِض ِه أو ِمن يشء،ندهُ َمظل َمة ِأل ِخي ِه
ت ِع
He who has wronged his brother, concerning his honor or anything else, let him ask for his pardon
291 .................. .today before there comes a time when there will be neither a Dinar nor a Dirham
َ
َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ
ْ ُ َ َ
293 ............ ................................ ................................ َم ْن َمات َول ْم يغز َول ْم حيَدث نف َسه بِالغ ْزو َمات َىلع شعبَة ِم ْن نِفاق
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Whoever dies without having fought (in the cause of Allah) or having thought of fighting (in the
293 ..................................... .cause of Allah), will die while having one of the qualities of hypocrisy
295 ................................... ................................ ................................ ما أذن اهلل ليشء ما أذن نليب حسن الصوت
.Allah does not listen as attentively to anything as He listens to a Prophet with a melodious voice
295 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ًّ ما بعث اهلل
296 ................. ................................ ................................ ................................ نبيا إال رىع الغنم
296 ....................... ................................ .Allah did not send a prophet except that he tended sheep
298 ............................... ................................ . بِق لكها غري كتفها: قال. ما بِق منها إال كتفها: قالت-أي الشاة-ما بِق منها؟
What is left of it (the sheep)? She replied: Nothing is left except its shoulder. He said: All of it is
298 ............. ................................ ................................ ................................ .left except its shoulder
299 ........................... ................................ ................................ ما تركت بعدي فتنة يه أْض ىلع الرجال من النساء
299 .......................... .I am not leaving a trail behind me that is more harmful to men than women
300 ........................................  إال أن جياهد يف سبيل، وال امرأة وال خادما، شيئا قط بيده-صىل اهلل عليه وسلم- ما ْضب رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, never struck anything with
300 ... .his hand, neither a woman nor a servant, except when he was fighting in the cause of Allah
ُ
َ
ْ َ يصنع يف بيته؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم- ما اكن انليب
َ َ ُ
َ  خ:يَعين- كون يف مهنَة أهله
َاكن ي
َ َ  فإذا َح-دمة أهل ِه
:ت
ِ خ َرج إىل الصالة،رض ِت الصالة
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
302 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
What did the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, used to do at his home? She
said: "He used to be at the service of his family. But when the time for prayer came, he would go
302 .................... ................................ ................................ ................................ ".out to the prayer
َ َ ْ
ُ َ
َ ْ
ُ
َّ
َ ْ اجلنة ب َف ْضل َر
303 .......................... ................................ مح ِت ِه إيَّاه ْم
ما ِم ْن ُم ْس ِلم يموت هل ثالثة لم يبْلغوا احلِنث إال أدخله اهلل
ِ
Any Muslim who loses (to death) three children before reaching puberty will be admitted by Allah
303 ................................ ................................ .into Paradise because of his being merciful to them
ً
ً
304 ................................ ................................ -صىل اهلل عليه وسلم- حريرا ألْي من كف رسول اهلل
ديباجا وال
ما مسست
304 ........ .I have never touched plain or woven silk softer than the palm of the Messenger of Allah
306 ..................... ................................ ................................ ما من امرئ مسلم حترضه صالة مكتوبة فيحسن وضوءها
306 ...There is no Muslim man who, when an obligatory prayer becomes due, perfects its ablution
308 .............. ................................ ................................ ما من أحد يسلم يلع إال رد اهلل يلع رويح حىت أرد عليه السالم
308 ........ .Whenever someone greets me, Allah restores my soul to me so that I return his greeting
، ثالث مرات، بسم اهلل اَلي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم:ما من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة

309 ............................... ................................ ................................ ................................ إال لم يرضه يشء
Anyone (believer) who says every morning and evening: “In the Name of Allah with whose Name
nothing on earth or in the sky can cause harm, and He is All-Hearing and All-Knowing,” nothing
309 ..........................
................................ ................................
.will harm him
ُ َ ُ ُ ُ َّ َ َ ................................
َ ََْ َََْ
ُ ُ ُ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ
َ
ُ
َّ َ اغزية أو
َ ما من
ْ
ْ
ُ
311 ............. رسي ٍة خت ِفق وتصاب ِإال تم أجورهم
ٍ
ِ  وما من اغ ِزي ٍة أو،ور ِهم
ِ
ِ رسي ٍة تغزو فتغنم وتسلم إال اكنوا قد تعجلوا ثليث أج
No invading group or detachment sets out to fight in the cause of Allah and gets its share of the
booty and returns safe and sound, but it has been given two-thirds of its reward in this world. On
the other hand, no invading group or detachment returns defeated and injured but it will receive
311 ................................ ................................ ................................ .its full reward in the Hereafter
313 .............. ................................ ................................ ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صىل عليه سبعون ألف ملك
No Muslim visits a (sick) Muslim early in the morning but seventy thousand angels send blessings
313 .................................. ................................ ................................ ................................ upon him
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ
315 ............... ................................ ................................ رتقا
ِ ما من مسلمْي يلتقيان فيتصافحان إِال غ ِفر لهما قبل أن يف
No two Muslims meet and shake hands except that their sins are forgiven before they part (from
315 .............................. ................................ ................................ ................................ .each other)
316 ................................... ................................ ................................ ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب
316 .......................... .No Prophet was sent but that he warned his people against the one-eyed liar
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َ
318 ......................................... ................................ ما جيد الشهيد من مس القتل إال كما جيد أحدكم من مس الق ْر َصة
The pain the martyr feels when being killed is no more than the pain any of you feels when being
318 ....................................... ................................ ................................ ................................ .stung
319 ......................................... ................................ مثل املؤمن اَلي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب
The example of a believer who recites the Qur’an is like that of a citron; it smells good and tastes
319 ........................................ ................................ ................................ ................................ .good
321 .................... ................................ ................................ معقبات ال َييب قائلهن أو فاعلهن دبر لك صالة مكتوبة
There are statements of remembrance following the prayer; whoever says (or does) them will never
321 ................................. ................................ ................................ ................................ .be a loser
322 ............. ................................ ................................  فاجلنة عليه حرام،-وهو يعلم أنه غري أبيه- من ادىع إىل غري أبيه
Anyone falsely claims to be the son of other than his father, knowing that he is not his father, will
322 ................................ ................................ ................................ .be forbidden to enter Paradise
323 ........................ ................................ ................................ من القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر هل
There is a Surah in the Qur’an consisting of thirty verses. It interceded for a man until he was
323 .................................... ................................ ................................ ................................ forgiven
325 .......................................... ................................  ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه،من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه
Anyone loves to meet Allah, Allah loves to meet him; and anyone dislikes to meet Allah, Allah
325 ................ ................................ ................................ ................................ .dislikes to meet him
327 ..........................................  فكأنما حزيت هل ادلنيا حبذافريها، عنده قوت يومه، معاىف يف جسده،من أصبح منكم آمنا يف رسبه
Whoever among you wakes up in the morning secure in his dwelling, healthy in his body, and has
327 ...................................... .his food for the day, it is as if the whole world has been given to him
328 ........................  ومن يعص األمري فقد عصاِّن، ومن يطع األمري فقد أطاعين، ومن عصاِّن فقد عىص اهلل،من أطاعين فقد أطاع اهلل
Whoever obeys me has obeyed Allah, and whoever disobeys me has disobeyed Allah; and whoever "
328 ............. ".obeys the leader has obeyed me, and whoever disobeys the leader has disobeyed me
330 ..................... ................................  حىت فرجه بفرجه، عضوا منه يف انلار،من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه
He who sets free a Muslim slave, Allah will deliver from the fire of Hell every part of his body in
330 ................ ................................ .return for every part of the slave's body, even his private parts
331 ................... ................................ ................................ ................................ من أهان السلطان أهانه اهلل
331 ....................................... ................................ .Whoever insults the ruler, Allah will insult him
332 ......................................... ................................ ................................ من ترك صالة العرص فقد حبط عمله
332 ..... .If anyone misses the `Asr prayer (deliberately), their deeds will be rendered null and void
334 ............ ................................ ................................ ................................ من تعلم علما مما يبتىغ به وجه اهلل
334 ......................... ...Whoever acquires knowledge which should be pursued for the sake of Allah
336 .......................... ................................ ................................  خرجت خطاياه من جسده،من توضأ فأحسن الوضوء
336 .............. ................................ He who performs ablution perfectly, his sins will leave his body
338 ....................................... ................................ ................................ من توضأ هكذا غفر هل ما تقدم من ذنبه
338 ..................................... .Whoever performs Wudoo like this, his previous sins will be forgiven
ََ
َّ
َ
340 .................. ................................ ................................ ................................ باألمانة فليس ِمنا
من َحلف
340 ................................ .He who swears by the "Amaanah" (religious obligations) is not one of us
ِّ
ََ
ٌ إِّن بَر
342 ............................  فل ْن يَ ْر ِج َع إىل اإلسالم َسال ِ ًما، وإن اكن َصادقا، فهو كما قال، فإن اكن اكذبا،يء من اإلسالم
:من َحلف فقال
ِ
Anyone who swears saying: 'I have nothing to do with Islam,' if he is lying, he will be as he said,
342 ............................ ................................ .and if he is telling the truth, his Islam will be defective
344 ...................................  تعال أقامرك فليتصدق: ومن قال لصاحبه، ال هلإ إال اهلل: فليقل، بالالت والعزى:من حلف فقال يف حلفه
Whoever swears by Al-Laat and Al-`Uzza (pagan idols) should say, 'There is no deity worthy of
worship but Allah'. Whoever says to his companion, 'Come and gamble with me’, should give
344 ..................................... ................................ ................................ ................................ .charity
345 ................ ................................ ................................ من خري معاش انلاس هلم رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل اهلل
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Of the people who live the best kind of life is the man who holds the reins of his horse (ever ready
345 .................................... ................................ ................................ to march) in the way of Allah
ً
ً
ً طريقا يبتيغ فيه
347 ................... ................................ ................................ علما سهل اهلل هل طريقا إىل اجلنة
من سلك
.Whoever follows a path in pursuit of knowledge, Allah will facilitate for him a path to Paradise
347 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ً
350 .......................... ................................ من صام يوما يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبْي انلار خندقا كما بْي السماء واألرض
Whoever fasts one day in the cause of Allah, Allah shall put between him and Hellfire a trench as
350 .......................... ................................ .wide as the distance between the heavens and the earth
351 ................ ................................ ................................ ................................ من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل
351 ................................... Whoever performs the Fajr prayer will be under the protection of Allah
353 ........................... ................................ ................................ من ظلم قيد شرب من األرض؛ طوقه من سبع أرضْي
Whoever unjustly usurps even one handspan of land, his neck will be encircled with it down the
353 ............................ ................................ ................................ ................................ .seven earths
355 ............ ................................ ................................  طيب الريح، فإنه خفيف املحمل، فال يرده،من عرض عليه رحيان
Whoever is presented with basil should not decline it. Indeed, it is light to carry and pleasant to
355 ....................................... ................................ ................................ ................................ .smell
ً
356 ................ ................................ ................................ ................................ صائما اكن هل مثل أجره
من فطر
356 ............... .He who feeds a fasting person will earn the same reward as him (the fasting person
ُ
ً
ً
ً
ُ
َّ
ُ
 غ ِف َر،وبمحمد رسوال وباإلسالم ِدينا
رضيت باهلل ربا
، أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن حممدا عبده ورسوهل:من قال حْي يسمع املؤذن
ٍ
َْ
358 ......................................... ................................ ................................ ................................ هل ذنبُه
Whoever says when he hears the muezzin: ‘I bear witness that there is no god but Allah, alone
without any partner, and that Muhammad is His slave and Messenger. I am pleased with Allah as
.a Lord, with Muhammad as a Messenger, and with Islam as a religion,’ his sins shall be forgiven
358 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
360 ....................................... ................................  ال هلإ إال أنا وأنا أكرب: صدقه ربه فقال. ال هلإ إال اهلل واهلل أكرب:من قال
Whoever says, "There is no God but Allah, and Allah is Greatest," his Lord affirms it, saying, "There
360 ...................... ................................ ................................ ".is no God but Me, and I am Greatest
362 ................... ................................  ويف اثلاثلة دون ذلك، ويف اثلانية دون ذلك،من قتل وزاغ يف أول ْضبة كتب هل مائة حسنة
Anyone kills a gecko in the first strike will have one hundred good deeds recorded for him; and
362 ..................... .with the second strike lesser than that and with the third strike lesser than that
364 ............................. ................................ ................................ من قرأ باآليتْي من آخر سورة ابلقرة يف يللة كفتاه
364 ............... .If one recites the last two verses of Surat-ul-Baqarah at night, it will suffice for him
ً
365 .................. ................................ ................................ من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله حسنة واحلسنة بعَش أمثاهلا
Whoever recites a letter from the Book of Allah will be credited with a good deed, and the good
365............................... ................................ ................................ .deed receives a ten-fold reward
ً  ومن لك هم،خمرجا
ً
367 ............ ................................  ورزقه من حيث ال حيتسب،فرجا
من لزم االستغفار جعل اهلل هل من لك ضيق
The one who persists in asking for forgiveness, Allah will grant him a way out of every hardship, a
367 ........................................ .relief from every distress, and provision from where he expects not
369 ................. ................................ ................................ ................................ من لم يتغن بالقرآن فليس منا
369 ............................ .Whoever does not recite the Qur’an with a melodious voice is not one of us
َ َ  أن تُ ْص-صىل اهلل عليه وسلم- نَىه رسول اهلل
َ رب
370 ........................ ................................ ................................ ابلهائِم
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade using (live) animals
370 ................................. ................................ ................................ ................................ .as targets
َ الو ْسم يف
َ  وعن، عن الرضب يف الوجه-صىل اهلل عليه وسلم- نَىه رسول اهلل
371 ............................. ................................ .الوجه
The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade striking the face
371 ......................................... ................................ ................................ .and branding on the face
ُ
ُ
ٌ ْ
ََْ
ٌ
373 ........................ ................................ ................................  والفراغ، الصحة:كثري من انلاس
ان َمغبُون فيهما
ِ نِعمت
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373 ....................... .There are two blessings in which many people incur loss: health and free time
374 .................................. ................................ ................................ نرض اهلل امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه
May Allah grant beauty to the one who hears something from us and communicates it exactly as
374 ............................... ................................ ................................ ................................ .he heard it
376 ............................ ................................ ................................  أن يزتعفر الرجل-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
.The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade the use of saffron by men
376 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
377 ...................................... ................................  أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade traveling with the
377 ...................................... ................................ ................................ .Qur’an to the enemy’s land
378 ...................... هو رزق أخرجه اهلل لكم فهل معكم من حلمه يشء فتطعمونا؟ فأرسلنا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله
It is sustenance that Allah brought out for you. Do you have anything from its meat with you, so
that you would feed us? We sent some of its meat to the Messenger of Allah, may Allah’s peace and
378 ........................ ................................ ................................ .blessings be upon him, which he ate
َّ ٌ ْ
َ ْ ُ ْ َ َ ُ ِّ َ ُ
ُ َ  ُث َّم َويْ ٌل،هل
ُ َ  َويْ ٌل،ك به الْ َق ْو َم
381 ............... ................................ ................................ هل
ِ ِ َويل ل
ِ ِ ذلي حيدث فيك ِذب ِيلُض ِح
!Woe to him who speaks and tells lies so as to make people laugh thereby. Woe to him! Woe to him
381 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
 لكن يا حنظلة ساعة وساعة، لصافحتكم املالئكة ىلع فرشكم ويف طرقكم، ويف اَلكر، لو تدومون ىلع ما تكونون عندي،واَلي نفيس بيده
383 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
By Him in Whose Hand is my soul, if your state of mind remains the same as it is in my presence
and you are always busy in remembrance (of Allah), the Angels will shake hands with you in your
beds and in your paths but, Hanzhalah, time (should be devoted to prayer and meditation) and
383 .............. ................................ ................................ .time (should be devoted to worldly affairs)
: وأي يشء أفضل من ذلك؟ فيقول: أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون:وما نلا ال نرَض يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟! فيقول

385 .......................... ................................ ................................ أحل عليكم رضواِّن فال أسخط عليكم بعده أبدا
How shouldn't we be contented, O Lord, when You have given us what You have not given to any
of Your creation?" Then He will say: "Wouldn't you like Me to give you something better than
that?" And they will say: "O Lord! What is better than that?" He will say: "I shall descend My favor
385 ................... ................................ upon you and thereafter I shall never be displeased with you
387 ................... ................................ ................................ ................................ وحيك! قطعت عنق صاحبك
387 ........................ ................................ .Woe unto you!
of your
َ َ You have cut the neck
َ َ companion
ُ
ً َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
389 ...................... ................................ ارئا
ِ  أصبح ِحب:؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ مد ا
ِ  كيف أصبح رسول ا،يا أبا احلَس ِن
ِ هلل ب
O Abu al-Hasan, how is the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, this
389 .............................. .morning? He said: He is feeling better this morning, by the grace of Allah
ُ
ُ
ُّ  ريب،أرض
ِّ َ  أعوذ باهلل ِمن،وربك اهلل
 ومن احلية، وأعوذ بِ ِك من رش أسد وأسود، ورش ما يَ ُد ُّب عليك، ورش ما خلق فيك،رش ِك ورش ما فيك
يا
391 ................................ ................................ ................................  ومن وادل وما ودل،ساكن ابلدل
 ومن،والعقرب
ِ
O Earth, my Lord and your Lord is Allah, I seek refuge in Allah from your evil, the evil of what you
contain, the evil of what has been created in you, and the evil of what walks upon you. I seek refuge
in You from lions, black serpents, snakes, scorpions, the inhabitants of the place, and from the
391 ............ ................................ ................................ .parent (Satan) and his offspring (the devils)
393 ............. ................................ ................................  وإن ابنك أصاب الفردوس األىلع،يا أم حارثة إنها جنان يف اجلنة
O mother of Haarithah, there are gardens of various ranks in Paradise, and your son has attained
393 .............. ................................ ................................ .the Firdaws (the highest rank in Paradise)
َّ
َّ ً
ْ ،يا أيها انلاس
َّ  فإنكم ال تدعون،ار َب ُعوا ىلع أنفسكم
395 ........... ................................  إنه سميع قريب، إنه معكم،أصم وال اغئبا
O people, do not trouble yourselves too much. He Whom you are calling is not deaf or absent.
395 .......................... ................................ .Verily, He is with
you, He is All-Hearing
and Ever Near
َْ
ِّ ُ
ََْ َ
ََْ َ
َ َ َ
َّ
397 .............................. ................................  َم َع لك ِز َمامٍ َسبْ ُعون ألف َمل ٍك جيُ ُّرون َها، ٍيؤىت ِجبَ َهن َم يَ ْو َم ِئ ٍذ هلا َسبْ ُعون ألف ِز َمام
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Hellfire will be brought on that Day (the Day of Resurrection) with seventy thousand bridles and
397 .......................... ................................ .each bridle will have seventy thousand angels pulling it
398 ..................................... ................................ ................................ ................................ أحاديث الفقه
ََ َ
400 . -عز وجل- فم ْن أل َّم فليسترت بسرت اهلل ويلتب إىل اهلل فإنه من يبدنلا صفحته نقم عليه كتاب اهلل
،اجتنبوا هذه القاذورة اليت نىه اهلل عنها
Avoid these filthy practices which Allah has prohibited. The one who commits any of these deeds
should conceal himself with Allah's veil (he should not speak about them) and repent to Allah, for
if anyone exposes his hidden sins (to us), we shall inflict the punishment prescribed by Allah, the
400 .................... ................................ ................................ ................................ .Almighty, on him
ً
402 .............. ................................ ................................ ................................ مدفعا
ادفعوا احلدود ما وجدتم هل
Avert the infliction of the prescribed corporal punishments as long as you find a way out (meaning:
402 ........... ................................ ................................ ................................ .to avoid their infliction)
403 .................................. ................................ ................................  فإنه أجدر أن يؤدم بينكما،اذهب فانظر إيلها
403 ...................................... .Go and look at her, for that is more likely to create love between you
405 ...................... ................................ ................................  وإال فربهما، فإن أذنا لك فجاهد،ارجع إيلهما فاستأذنهما
Go back to them and seek their permission. If they give you permission, you can engage in Jihaad,
405 ................................... ................................ ................................ .otherwise, be dutiful to them
407 ...................... ................................ ................................ ................................ ارجع فلن أستعْي بمَشك
407 ................................... ................................ .Go back, for I will not seek help from a polytheist
409 ................................. ................................ ................................ استْنهوا من ابلول؛ فإن َعمة عذاب القرب منه
Beware of (smearing yourselves with) urine, because it is the main cause of punishment in the
409 ....................................... ................................ ................................ ................................ .grave
410 ................... ................................ ................................ ................................ اقبل احلديقة وطلقها تطليقة
410 ........................... ................................ .Accept (to take back) the garden, and divorce her once
412 .................................... ................................ ................................  والعقرب، احلية:اقتلوا األسودين يف الصالة
412 ................. ................................ .Kill the two blacks during prayer: the snake and the scorpion
َ ْ َ
413 ....................................... ................................ ................................ رشخهم
اقتلوا شيوخ املَشكْي واستبقوا
413 ..................... ................................ .Kill the old men of the polytheists and spare their children
415 .......................... ................................ ................................ ................................ اإلسالم يعلو وال يعىل
415 .................................... ................................ .Islam is to prevail and is not to be prevailed over
417 ................. ................................ ................................  وإذنها سكوتها، وابلكر تستأمر،اثليب أحق بنفسها من ويلها
A previously-married woman is more entitled to give a decision about her marriage than her
417 ............ .guardian, whereas a virgin's permission is to be sought. Her permission is her silence
419 ................. ................................ ................................ ................................  اكلعائد يف قيئه،العائد يف هبته
419 .......... .The one who takes back the gift he has given to someone is like one who eats his vomit
421 ................................... ................................  وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يسنت،الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم
Taking a bath on Friday is obligatory for every pubescent male Muslim, and (also) cleaning the
421 ................................ ................................ .teeth with Siwak, and applying perfume if available
423 ............. ................................ ................................  وحيلق رأسه، ويسىم،الغالم مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع
A child is held in pledge for his `Aqeeqah which should be slaughtered on his behalf on the seventh
423 ................. .day after his birth, and he should be given a name, and his head should be shaved
 إنه ال، إنك تقيض وال يقىض عليك، وقنا رش ما قضيت، وبارك نلا فيما أعطيت، وتونلا فيمن تويلت، وَعفنا فيمن َعفيت،امهلل اهدنا فيمن هديت
425 ......................................... ................................ ................................  تباركت ربنا وتعايلت،يذل من وايلت
O Allah, guide us among those whom You have guided, make me well among those You have made
well, turn to us in friendship among those on whom You have turned in friendship, bless us in
what You have bestowed, and save us from the evil of what You have decreed. For verily You decree
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and none can influence You, and the one whom You have befriended is not humiliated. Blessed
425 ................................... ................................ ................................ .are You, O Lord, and Exalted
428 .......................................... ................................ ................................  يف خيلها ورجاهلا،امهلل بارك ألمحس
428 ......................... ................................ .O Allah, bless for Ahmas its horsemen and infantrymen
432 ..................... ................................ ................................ ................................ املاء طهور ال ينجسه يشء
432 ............. ................................ ................................ .Water is pure and nothing makes it impure
433 .................................... ................................ ................................ املاكتب عبد ما بِق عليه من ماكتبته درهم
A slave who has entered into an agreement to purchase his freedom remains a slave as long as a
433 ......................................... ................................ .dirham of the agreed price remains to be paid
ً
434 .................... ................................ ................................ ................................ املؤذنون أطول انلاس أعناقا
434 ...................... ................................ .The muezzins will have the longest necks of all the people
436 ..................................... . فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا،الوتر حق
The Witr prayer is a duty, so whoever does not perform it is not one of us. The Witr prayer is a
duty, so whoever does not perform it is not one of us. The Witr prayer is a duty, so whoever does
436 ................................. ................................ ................................ .not perform it is not one of us
438 ................. ................................ -صىل اهلل عليه وسلم-  ولكن سنة سنها رسول اهلل،الوتر ليس حبتم كهيئة الصالة املكتوبة
Al-Witr is not incumbent like the status of the obligatory prayers, but it is a Sunnah that Allah's "
438 ......................... ".Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon him, started practicing
439 ........................... ................................ ................................ ................................ الوالء ملن ويل انلعمة
439 ....................................... ................................ .Loyalty is pledged to the one who did the favor
441 .................. ................................ ................................ ................................  وللعاهر احلجر،الودل للفراش
441 ....... .The child is for the owner of the bed and the stone (disappointment) is for the fornicator
443 ........... ................................ ................................ ................................ امرأة املفقود امرأته حىت يأتيها اخلرب
443.............................. .The wife of a lost man remains his wife until she receives news about him
ً  فاعتددت فيه أربعة أشهر و: قالت،امكيث يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله
444 ............................. ................................ عَشا
ٍ
Stay in your house until the term (of `Iddah) lapses. She said: So I spent my `Iddah (waiting
444 ................................... .period) therein (in her husband's house) for four months and ten days
446 ......  إي ورب الكعبة: «ابنك هذا؟» قال: قال ألِب-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم إن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- انطلقت مع أِب حنو انليب
I went to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, with my father. The Messenger
of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, then asked my father: "Is this your son?"
446 ............ ................................ ................................ ".He replied: "Yes, by the Lord of the Ka‘bah
ً
448 .................................  وإن سبق أحدهما فأجب اَلي سبق،جوارا
 فإن أقربهما بابًا أقربهما،إذا اجتمع ادلاعيان فأجب أقربهما بابًا
When two invitations come together, accept that of the one whose door is nearer in neighborhood,
448 ......but if one of them comes before the other, accept the invitation of the one who comes first
450 ...................... ................................  فإن الشيطان يبيت ىلع خيشومه،إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنَث ثالثا
If any of you wakes up from his sleep and wants to perform ablution, let him blow from his nose
450 .................. .the water that he inhales three times, for the devil spends the night on his nostril
452 ........... ................................ ................................  فليصنع كما يصنع اإلمام،إذا أَت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال
When one of you joins the prayer and finds the Imam in a certain position, he should do what the
452 ......................... ................................ ................................ ................................ .Imam is doing
453 .............................  فإنه ويل عالجه، فليناوهل لقمة أو لقمتْي أو أكلة أو أكلتْي، فإن لم جيلسه معه،إذا أَت أحدكم خادمه بطعامه
When your servant brings you your food, if you do not ask him to join you, then (at least) give him
453 .................................. .a bite or two, or a mouthful or two, for he was in charge of preparing it
َّ ْ َ ْ َ َ
ُْ َ
َ
ْ وذكرت
455 ............... ................................ ................................  فلك ما أمسك عليك،اس َم اهلل
أرسلت لكبَك ال ُم َعل َم
إذا
When you let loose your trained dog (after a game) and you mention the name of Allah, then eat
455 ............. ................................ ................................ ................................ .what it catches for you
458 ........... ................................  وال َيلعهما إن شاء إال من جنابة, ويلصل فيهما,إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما
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If one of you makes ablution and then wears his leather socks, then let him wipe over them (in his
next ablution) and pray while having them on without taking them off, except if he becomes in the
458 ........... ................................ .state of Janaabah (after having intercourse or ejaculating semen)
460 ................ ................................  فإن رأى يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهما:إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر
When anyone of you comes to the mosque, he should look (at his sandals). If he sees any filth or
460 ...................... ................................ .dirt on his sandals, he should wipe it off and pray in them
463 ........................... ................................ ................................ .إذا جاءه أمر رسور أو بَش به خر ساجدا شاكرا هلل
Whenever the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, received good news or glad
463 ......................................... .tidings, he would fall down in prostration out of gratitude to Allah
464 ...................... ................................  وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر،إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
If a judge issues a ruling, having tried his best to decide correctly, and his ruling is right, he will
have a double reward, but if he issues a ruling, having tried his best to decide correctly, and his
464 ........... ................................ ................................ .ruling is wrong, he will have a single reward
466 ............................ ................................  فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل،إذا خطب أحدكم املرأة
.When one of you betroths a woman, if he can look at what urges him to marry her, let him do so
466 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
468 ....................... ................................ إذا دَع الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح
If a man invites his wife to his bed and she refuses, and so he spends the night angry with her, the
468 .................... ................................ ................................ .angels will curse her until the morning
ً
ً
470 ................................ ................................  فليطعم،مفطرا
 وإن اكن، فليصل،صائما
 فإن اكن، فليجب،إذا ديع أحدكم
If anyone of you is invited, let him answer the invitation. If he is fasting, let him supplicate (for the
470 .................... ................................ ................................ .inviter); if he is not fasting, let him
eat
َ
ْ َ
َ ، امهللَّ الْ َع ْن فُالنًا وفُالنًا:جر قال
َ  َسم:بعدما يقول
َ ْإذا َر َف َع َرأ
ُّ
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472 ..................... ................................ ................................ ................................ )(ليس لك ِمن األم ِر يشء
On raising his head from bowing in the final Rak`ah of the Fajr prayer, he would say: O Allah,
curse so-and-so and so-and-so, after saying: Sami`a Allahu liman hamidah rabbana wa laka-lhamd (Allah hears those who praise Him, our Lord, all praise belongs to You). So, Allah revealed:
472 .................................. {Not for you (O Muhammad) is the decision.} [Surat Aal `Imraan: 128]
474 ...................... ................................ ................................  ما لم يننت، فأدركته فلكه، فغاب عنك،إذا رميت بسهمك
If you shoot your arrow and it disappears from sight and you find it later, you may eat it (the game)
474 ................. ................................ ................................ ................................ .unless it smells bad
475 ........................................ ................................  ويلضع يديه قبل ركبتيه،إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك ابلعري
When any of you prostrates, he should not kneel down like a camel; rather, he should put down
475 ....................................... ................................ ................................ .his hands before his knees
476 ................. ................................ ................................  فليضطجع ىلع يمينه،إذا صىل أحدكم الركعتْي قبل الصبح
When anyone of you prays two Rak‘ahs (units of prayer) before the dawn prayer, he should lie on
476 ........................... ................................ ................................ ................................ .his right side
 إال ما وجد رحيا، كذبت: فليقل، إنك قد أحدثت: فقال، فإذا أتاه الشيطان، فليسجد سجدتْي وهو قاعد،إذا صىل أحدكم فلم يدر زاد أم نقص
478 ............................ ................................ ................................ ................................  أو صوتا بأذنه،بأنفه
When one of you prays and he does not know whether he has added or subtracted Rak‘ahs (units
of prayer) to, or from, his prayer, he should perform two prostrations while he is sitting. If the
devil comes to him and says: "You have broken your ablution," then he should say: "You have lied,"
478 ......................... ................................ .unless he smells it with his nose or hears it with his ears
481 ............... ................................ ................................  ويلعد الصالة، ويلتوضأ،إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينرصف
If any of you passes wind while praying, let him withdraw (from the prayer), perform ablution, and
481 ..................... ................................ ................................ ................................ .repeat the prayer
483 ........................... ................................  وال تعجلوا عن عشائكم، فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة املغرب،إذا قدم العشاء
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If the supper is served, then start eating it before praying the Maghrib prayer, and do not be hasty
483 ........................... ................................ ................................ ................................ .in finishing it
485 ............  وبسم اهلل الرمحن الرحيم إحداها، والسبع املثاِّن، وأم الكتاب، إنها أم القرآن، بسم اهلل الرمحن الرحيم: احلمد هلل فاقرءوا:إذا قرأتم
When you recite Alhamdulillah, i.e. Surat-ul-Faatihah, recite "Bismillahi ar-Rahmaani ar-Raheem
(In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful). It is the mother of the Qur'an, the
mother of the Book, and the seven oft-repeated verses, and "Bismillahi ar-Rahmaani ar-Raheem"
485 ............... ................................ ................................ ................................ .is one of these verses
487 .............. ................................ ................................ ................................ إذا اكن املاء قلتْي لم حيمل اخلبث
487 ................................ .If there is enough water to fill two pitchers, then it will bear no impurity
489 .......................................... ................................  وإذا اكن ضيقا فاشدده ىلع حقوك،إذا اكن واسعا فخالف بْي طرفيه
489 ...................................... .If it is wide, cross its ends; and if it is tight, pull it around your waist
491 ................................... ................................  وال يقع عليه الطالق حىت يطلق، يوقف حىت يطلق:إذا مضت أربعة أشهر
If a period of four months has passed, the husband should be put in prison so that he divorces his
491 .............................
.wife, but the divorce does not occur unless the husband himself declares it
َّ ُ
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 وإنما أ ِحلت يل،حتل ألح ٍد بع ِدي
ِ  وال،حتل ألح ٍد اكن قب ِيل
ِ  وإِنها لم، وسلط عليها رسوهل واملؤمنْي، قد حبس عن مكة ال ِفيل-ع َّز َوجل- إن اهلل
َّ
492 ........................................ ................................ ................................ وإنها ساعيت هذهِ حرام
ٍ ساعة من
ِ ،نهار
Allah, the Almighty, held back the elephants from Makkah, but He enabled His Messenger and the
believers to conquer it. Fighting in it was not permitted for anybody before me, nor will it be
permitted for anybody after me; it was permitted for me only for a short while during the day.
492 ............... ................................ ................................ .Verily, it is from this moment a sanctuary
494 ........................ ................................ ................................  فإذا نامت العينان استطلق الواكء،إن العينْي واكء السه
Verily, the two eyes (when awake) are the string that ties up the anus, but when the two eyes sleep,
494 .................. ................................ ................................ ................................ .the string is untied
َّ
َ َ  وللعاهر احل، والودل للفراش، وال وصية لوارث،إن اهلل أعطى لك ذي حق حقه
 ومن ادىع إىل غري أبيه أو انتىم إىل غري موايله رغبة عنهم فعليه،جر
ً
ً
496 ..................................... ................................ ................................  ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال،لعنة اهلل
Indeed, Allah has given everyone deserving a right his due right. So, there is no will for an inheritor.
The child belongs to the bed, and the adulterer gets the stone. Whoever claims to belong to
someone other than his father or (a freed slave) attributes himself to those other than his masters,
spurning them, upon him will be the curse of Allah, and no obligatory or supererogatory act of
496 ........................... ................................ ................................ worship will be accepted from him
499 ................................ ................................ ................................ ................................ إن املاء ال جينب
499 ............................... ................................ .Water is not affected by Janaabah (sexual impurity)
500 ......................... ................................ . إنهما ال تطهران: وقال،إن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يستنَج بروث أو عظم
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade making Istinjaa (purification
500 ............... .after answering the call of nature) with dung or bones, and said: They do not purify
502 ......................... ................................ ................................  ما استحللتم به الفروج:إن أحق الَشوط أن توفوا به
The conditions that are the worthiest of being fulfilled are those which make sexual intercourse
502 .......................... ................................ ................................ ................................ .lawful for you
504 ...................................... ................................ ................................  ومن أذن فهو يقيم،إن أخا صداء هو أذن
504 ....... The brother of Sudaa' has called the Adhan, and he who calls the Adhan calls the Iqamah
506 ............... ................................ ................................  فاكن عنده ما يؤدي فلتحتجب منه،إن اكن إلحداكن ماكتب
If any one of you has a slave who has entered into a contract of manumission, and he can afford to
506 ........................................ ................................ .pay the price, she should veil herself from him
ً
508 ............ ................................ ................................  من أحصاها دخل اجلنة،إن هلل تسعة وتسعْي اسما مائة إال واحدا
Verily, Allah has ninety-nine names, one-hundred minus one. Whoever memorizes them all
508 ...................................... .(believes in their meanings and acts accordingly) will enter Paradise
510 .........  ويرض بك آخرون، ولعلك أن ختلف حىت ينتفع بك أقوام،إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال ازددت به درجة ورفعة
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If you are left behind and do good deeds whereby you seek Allah's pleasure, you will be raised a
degree and your status will be elevated on account of them. Perhaps you will be left behind so that
510 ........................................ .some people may benefit by you and others may be harmed by you
ً  وتأتون املاء إن شاء اهلل،إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم
514 ............ ................................ ................................ غدا
You will proceed with your journey along the evening and the night, then you will come to a place
514 .................... ................................ ................................ .of water, Allah willing, in the morning
519 ................... ................................  فنعم املرضعة وبئست الفاطمة، وستكون ندامة يوم القيامة،إنكم ستحرصون ىلع اإلمارة
You will eagerly seek out a position of authority, but it will be a source of regret on the Day of
519 ............................ .Judgment. How excellent is the wet nurse, and how evil is the weaning one
521 .............. ................................ ................................ ................................ إنما الوضوء ىلع من نام مضطجعا
521 ................ ................................ .Ablution is only necessary for one who slept while lying down
522 ............................ ................................ ................................ ................................ إنما الوالء ملن أعتق
522 ......................... ................................ ................................ .Walaa is for the one who manumits
 وإذا سجد، ربنا ولك احلمد: فقولوا، سمع اهلل ملن محده: وإذا قال، وإذا ركع فاركعوا، فإذا كرب فكربوا، فال ختتلفوا عليه،إنما جعل اإلمام يلؤتم به
525 ............................. ................................ ................................  وإذا صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون،فاسجدوا
The Imam is appointed so that he should be followed; so, do not act differently from him. When
he makes Takbeer (says Allahu Akbar) all of you should say it after him; bow when he bows; say:
"Rabbana wa laka al-hamd" (O our Lord, all praise be to You) when he says: "Sami`a Allahu liman
hamidah" (Allah hears the one who praises Him); prostrate when he prostates; and all of you
525 ................ ................................ ................................ .should pray sitting when he prays sitting
، وإذا شك أحدكم يف صالته، فإذا نسيت فذكروين، أنَس كما تنسون، ولكن إنما أنا بَش مثلكم،إنه لو حدث يف الصالة يشء نلبأتكم به

527 ................... ................................ ................................  ثم يسجد سجدتْي، ثم ليسلم،فليتحر الصواب فليتم عليه
If there was any change to the prayer, I would surely inform you; but I am a human being like you
and liable to forget like you. So if I do forget, remind me, and if anyone of you is doubtful about
his prayer, he should follow what he thinks to be correct and complete his prayer accordingly,
527 ...make Tasleem (end the prayer with the greeting of Salaam), and then offer two prostrations
529 ............... ................................  فإنه أندى صوتا منك، فليؤذن به، فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت،إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل
Indeed, it is a true dream, Allah Willing! Go and teach these words to Bilaal, and let him make the
529 ........................................ .call to prayer with them, as his voice is more melodious than yours
ُ
 أرضعتين وأبا سلمة ثويبة؛ فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن، ما حلت يل؛ إنها البنة أيخ من الرضاعة،إنها لو لم تكن ربيبيت يف حجري
531 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Even if she was not my stepdaughter whom I raised, she would still be unlawful for me because
she is my niece through suckling. Thuwaybah breastfed me and Abu Salamah (her father). So, do
531 ................................ ................................ .not offer me your daughters or sisters (in marriage)
534 ..................... ................................ ................................  إنها من الطوافْي عليكم والطوافات،إنها ليست بنجس
534 ................................. .It is not Najas (impure). It is one of those who roam around among
you
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536 ........................................  فإن وجدتموهما فاقتلوهما، وإن انلار ال يعذب بها إال اهلل،إِّن كنت أمرتكم أن حت ِرقوا فالنا وفالنا
I commanded you to burn so-and-so and so-and-so, but no one punishes with fire except Allah. So
536 ....................................... ................................ ................................ .if you find them, kill them
538 ........... ................................  احلمو املوت: أرأيت احلمو؟ قال، يا رسول اهلل: فقال رجل من األنصار.إياكم وادلخول ىلع النساء
Beware of entering upon (non-Mahram) women." A man from the Ansaar said: "O Messenger of "
538 ............................ ".Allah, what about Al-Hamw (in-laws)?" He said: "Al-Hamw is death itself
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