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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الزبار وادلارقطين واحلاكم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبوهريرة  اتلخريج:
 مسند الزبار. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
، أراد بذلك: تلقينه الرجوع عن االعرتاف. •  ما إخاهل : بكرس اهلمزة، هو املشهور، من خال: بمعىن: ظنَّ
 .واحلسم هو: كيه بعد القطع؛ ئلال يسيل دمه ويزنفاحِسُموه : يقال: حَسمه حسًما من باب رضب، فاحنسم بمعىن قطعه، فانقطع،  •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ السارق املقر ىلع نفسه، إذا لقن الرجوع عن إقراره، وأرصَّ عليه، فلم يرجع أنه يقام عليه احلد فتقطع يده .1

 .املراد إقامة احلد وتطهريه ينبيغ حسم ماكن القطع بمادة توقف نزيف ادلم، فإنَّه لو استمرَّ معه الزنيف هللك، وليس املراد إهالكه، وإنما .2

 .مرشوعية اتلوكيل يف إقامة احلدود من قبل ويل األمر .3

 .استدل باحلديث الفقهاء املعارصون ىلع أنه ال جيوز إاعدة ما قطع من األعضاء يف حد أو قصاص حىت يتم ردع اجلناة عن جرائمهم .4

َ انليب صىل اهلل عليه وسلم بسارق فقالوا:  ِتي
ٌ
أ

  رسق. قال: ما أخاهل رسق

A thief was brought to the Prophet, may 
Allah's peace and blessings be upon him. 

The people said: "He has stolen." The 
Prophet, may Allah's peace and blessings be 
upon him, said: ''I do not think that he has 

stolen''. 

 :احلديث .1902
ِِتَ انليب 

ُ
ق بسارق فقالوا: رس -صىل اهلل عليه وسلم-أ

قال: ما ِإَخاهُلُ رسق قال: بىل قد فعلُت يا رسول اهلل 
قال: اذهبوا به فاْقَطُعوُه، ثم اْحِسُموُه، ثم ائتوين به 

ِِتَ به انليب 
ُ
صىل اهلل -فذهب به َفُقِطَع، ثم ُحِسَم، ثم أ

فقال: تُْب إىل اهلل قال: تُبُت إىل اهلل قال:  -عليه وسلم
 عليه. تاب اهلل عليك، أو قال، امهلل تب

** 

1902. Hadith: 

A thief was brought to the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him. The people said: "He has 

stolen." The Prophet said: ''I do not think that he has 

stolen.'' However, the man said: ''Yes, I did, O 

Messenger of Allah.'' So, he (the Prophet) said: ''Go 

and cut him off and then cauterize him. Then bring him 

back to me.'' The man was taken, (his hand) cut off, 

cauterized, and then he was brought to the Prophet, 

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

to him: ''Repent to Allah.'' The man said: ''I have 

repented to Allah.'' He (the Prophet) said: ''May Allah 

accept your repentance,'' or "O Allah, accept his 

repentance". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

صىل -ه إىل انليب أفاد احلديث أن رجال رسق وأِت ب
فأراد أن يعرف هل رسق حقيقة أم  -اهلل عليه وسلم

 -عليه الصالة والسالم-لم يرسق، فلما تبني للنيب 
رسقته من خالل إقراره وتلقينه، أمر به فقطعت يده 
وأمر حبسمها، أي كيها حىت يتوقف نزيف ادلم، 
وأمره باتلوبة إىل اهلل من فعله فأقر بذلك وداع هل 

 بقبول توبته. -ليه الصالة والسالمع-انليب 

** 

This Hadith informs that a man who had committed theft 

was brought to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, who wanted to verify whether 

the man had committed that crime or not. When it 

became clear to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, through the man's confession 

that he had stolen, he ordered that his hand be cut off 

and cauterized so that the wound would stop bleeding. 

He then asked him to repent to Allah. The man did, and 

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

him, prayed that Allah accepts his repentance. 
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ار، يلجمع اهلل تعاىل يف حمو ذنبه بني إقامة احلد، واالستغفارة بالقلب واللسان، إذا أقيم ىلع السارق حد الرسقة، فينبيغ تذكريه باتلوبة واالستغف .5
 .كما ينبيغ أن يدعو هل باتلوبة معاونًة هل ىلع نفسه، والشيطان

 .أنَّ املعرتِف بالرسقة إذا لم توجد معه، فإنَّه يرشع تلقينه الرجوع عن اعرتافه؛ يلكون شبهة يف درء حد الرسقة عنه .6

 املراجع:املصادر و

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد  -ارقطين/ أبو احلسن ادلارقطين سنن ادل -
 عبد بن عمرو بن أمحد بكر أبو/الزخار ابلحر باسم املنشور الزبار - مسند -2004 - ـه 1424 األوىل،: الطبعة -بلنان –مؤسسة الرسالة، بريوت  -برهوم

م، 1988املدينة املنورة الطبعة: األوىل، بدأت  -انلارش: مكتبة العلوم واحلكم -املحقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، ومجاعة -الق املعروف بالزبار اخل
ارش: دار انل -حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا -أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع  -املستدرك ىلع الصحيحني -م 2009وانتهت 

الطبعة -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان - 1990 - 1411الطبعة: األوىل،  -بريوت  -الكتب العلمية 
 -م  2003 - ـه 1423َسة، اخلامِ : الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام - 1428األوىل 

فتح ذي  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان
 - -1427الطبعة األوىل  -م إرساء بيويمحتقيق صبيح رمضان وأ -املكتبة اإلسالمية القاهرة -اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني

 ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم -إرشاف: زهري الشاويش -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين 
حممود بن أمحد بن موىس بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنىف  حممد أبو: املؤلف اآلثار، معاين رشح يف األخبار مباين تنقيح يف األفاكر خنب - م1985 -

 م 2008 - ـه 1429قطر، الطبعة: األوىل،  -انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -بدر ادلين العيىن، املحقق: أبو تميم يارس بن إبراهيم
   (58249) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:

يُُّكم َخلََف اخلَاريَج يف أْهليه وماهل خبرَي اكن هل 
َ
أ

ْجر اخلَارجي مي 
َ
يَصفي أ   ثل ن

Anyone among you stays behind and takes 
good care of the family and property of a 

warrior (in the cause of Allah) will receive 
half the reward of the warrior. 

 :احلديث .1903
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

إىل بين حَلْيَان، فقال:  َبَعث -صىل اهلل عليه وسلم-
َحُدُهما، واألجُر بَينَُهَما»

َ
«.  يَلَنْبَِعث ِمن ُُكِّ رَُجلنَي أ

ثم قال « يَلَْخُرَج ِمْن ُُكِّ رَُجلنَي رَُجل»ويف رواية: 
يُُّكم َخلََف اخلَاِرَج يف أْهِله وماهل خَبري »للقاعد: 

َ
أ

ْجر اخلَارِج 
َ
 «.اكن هل ِمثل نَِصِف أ

** 

1903. Hadith: 

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, dispatched a force 

to Banu Lahyaan and said: "Let one of every two men 

proceed (to join the military force), and both will share 

the reward."  Another narration reads: "Let one of every 

two men go out (to join the military force)." Then, he 

said to those who stayed behind: "Anyone among you 

stays behind and takes good care of the family and 

property of a warrior (in the cause of Allah) will receive 

half the reward of the warrior". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -ريض اهلل عنه-جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري 
أراد أن يبعث  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

جيشاً إىل بين حليان، وهم من أشهر بطون هذيل.  
ق العلماء ىلع أن بين حليان اكنوا يف ذلك الوقت واتف

كفاراً، فبعث إيلهم بعثاً يغزوهم )فقال( ذللك 
اجليش: )يلنبعث من ُك رجلني أحدهما(، مراده من 
ُك قبيلة نصف عددها، )واألجر( أي: جمموع 
احلاصل للغازي واخلالف هل خبري )بينهما(، فهو بمعىن 

، «زياً فقد غزاومن خلف اغ»قوهل يف احلديث قبله: 
أيكم خلَّف اخلارج يف أهله »ويف حديث مسلم: 

، بمعىن أن «وماهل خبري اكن هل مثل نصف أجر اخلارج
أمرهم أن خيرج منهم  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

واحد، ويبىق واحد خيلف الغازي يف أهله ويكون 
 هل نصف أجره؛ ألنَّ انلصف اثلاين للغازي.

** 

The Hadith of Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be 

pleased with him, shows that the Messenger of Allah, 

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

to dispatch an army to Banu Lahyaan, who were one of 

the most famous clans of the tribe of Hudhayl. Scholars 

agreed that Banu Lahyan were disbelievers at that 

time, so the Prophet dispatched an army to invade 

them, saying to that army: Let one of every two men 

proceed to join the military force, which means half the 

men of every tribe should go. He stated that both the 

worrier and the one who stays behind to take care of 

the worrier's family and property will share the reward. 

This is confirmed in a previous Hadith that reads: 

"Anyone stays behind a warrior in the cause of Allah 

has indeed participated in the raid," and the other 

explicit Hadith narrated by Imam Muslim that reads: 

"Anyone among you stays behind and takes good care 

of the family and property of a warrior in the cause of 

Allah will receive half the reward of the warrior". This 

means that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, ordered that one of every two 

should join the army and the other should stay behind 

to look after the warrior's family and receive half the 

reward of the warrior. The other half would be for the 

warrior himself. 
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 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 خرج.يَلَنْبَِعث : يل •
 .َخلََف اخلَاِرَج يف أْهِله : قام فيهم بما اكن يفعله •

 :فوائد احلديث
ه أنه إذا لم يكن حاجة للنفري العام اكن من الواجب أن ينفر بعض املسلمني للجهاد، ويقيم يف األوطان بعضهم لإلنتاج وتقديم ما حيتاج إيل .1

 .الوطن، من السالح وغريه، وراعية أرس املجاهدين، واألجر بينهم سواء

 .اتلعاون بني املسلمني ىلع جتهزي جيش املسلمني وجوب .2

 .وجوب محاية بيوت املجاهدين، وحفظ أعراضهم، وتيسري سبل العيش الكريم ألرسهم .3

 .القائم حبوائج أرس اجلنود اذلين يقاتلون يف سبيل اهلل هل مثلهم من األجر .4

 .ن ينقص من أجره يشءأنَّ من خلف الغازي يف أهله وماهل خبري، فله نصف أجر الغازي من غري أ .5

 املراجع:املصادر و

ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423وىل العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األ

ه. رياض الصاحلني من 1425رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 
م. رياض الصاحلني 2007ه، 1428ريوت، الطبعة: األوىل الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، ب

وت، الطبعة: من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بري
م.  رشح 2009ه، 1430نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىله. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن 1428الرابعة 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد 1426رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت،  ه.1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .م1987ه، 1407الطبعة: الرابعة عرش  
   (6366) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:

ء  أبرصوها، فإن جاءت به أبيض سبًطا قَِضي
العينني فهو هلالل بن أمية، وإن جاءت به 

أكحل جعًدا محش الساقني فهو لرشيك ابن 
 سحماء

 

Watch her, if she gives birth to a white-
complexioned child having straight hair 
and sore eyes, he is the son of Hilaal ibn 
Umayyah, but if she gives birth to a child 

with eyes that appear to have antimony in 
them, curly hair, and thin shanks, then he 

is the son of Shareek ibn Sahmaa. 

 :احلديث .1904
مية قذف امرأته برشيك ابن َسْحماء، 

ُ
إن ِهالل بن أ

واكن أخا الرباء بن مالك ألمه، واكن أول رجل اَلَعَن 
يف اإلسالم، قال: َفاَلَعنََها، فقال رسول اهلل صىل اهلل 

أبرصوها، فإن جاءت به أبيض َسِبًطا، »عليه وسلم: 
؛ فهو هلالل بن أ مية، وإن جاءت به قَِِضَء الَْعيْنَنْيِ

؛ فهو لرشيك بن  اقَنْيِ ْكَحَل َجْعًدا مَحَْش السَّ
َ
أ

ْكَحَل َجْعًدا «سحماء
َ
نِبئْت أنها جاءت به أ

ُ
، قال: فأ

. اقَنْيِ  مَحَْش السَّ

** 

1904. Hadith: 

Hilaal ibn Umayyah accused his wife of committing 

adultery with Shareek ibn Sahmaa, the brother of Al-

Baraa ibn Maalik from the side of his mother. He was 

the first man who practiced Li‘aan in Islam. He swore 

oaths of Li‘aan against his wife, so the Messenger of 

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

said: "Watch her, if she gives birth to a white-

complexioned child having straight hair and sore eyes, 

he is the son of Hilaal ibn Umayyah, but if she gives 

birth to a child with eyes that appear to have antimony 

in them, curly hair, and thin shanks, then he is the son 

of Shareek ibn Sahmaa." He (the narrator) said: "I was 

informed that she gave birth to a child having eyes that 

appear to have antimony in them, curly hair, and thin 

shanks". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض -ل بن أمية أفاد هذا احلديث أن الصحايب هال
قذف امرأته بالزنا، بأنها زنت مع رشيك  -اهلل عنه

بن سحماء وقد استبان محلها، فأراد أن ينيف عنه 
الودل باللعان، ويه شهادات بني الزوجني تكون 

-مؤكدة حبلف ولعن بينهما ملن اكن اكذبا، ثم إنه 
ذكر عالمات يُعرف بها الودل  -عليه الصالة والسالم

أو ملن اكن سببا يف محلها من الزنا، فذكر  هل هو ألبيه
أنه إن اكن شعره مسرتساًل اكمل اخِللَْقِة؛ فهو ألبيه 
وذلك لوجود الشبه بينهما، وإن اكن الودل أكحل 
العينني أي شديد سواد  منابت األجفان، متجعد 
الشعر فيه اتلواء وتقبٌض؛ فهو لذلي زنا بها وهو 

مالعنة املرأة  رشيك بن سحماء، فدل ىلع مرشوعية
 احلامل.

** 

This Hadith indicates that the Companion Hilaal ibn 

Umayyah, may Allah be pleased with him, accused his 

wife of committing adultery with Shareek ibn Samhaa, 

and she was pregnant. Hilaal wanted to deny his 

fatherhood of the child through Li‘aan. In this process, 

the husband and wife make testimonies, which they 

confirm with an oath and curse invoked on the one of 

them who is not saying the truth. Then the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, mentioned 

signs whereby the child would be identified to belong to 

the husband or the adulterer. He said that if the child 

was in a perfect form and with straight hair, then he 

would belong to the husband, owing to the genetic 

similarity between them. And if the child had very dark 

eye lashes and curly hair, then he was the son of the 

adulterer, Shareek ibn Samhaa. The point of this Hadith 

is that it is permissible to make Li‘aan against a 

pregnant wife. 
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 صحيح مسلم وجاء خمترًصا يف بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 العن : أي قام باللعان، وهو رشاًع شهادات مؤكدات بأيمان الزوجني مقرونة بلعن أو غضب. •
 .أبرصوها : تأملوها، وتعرفوا ىلع ودلها، وتبينوا خلقته •

 .جاءت به : أتت بالودل اذلي اكن محاًل عند اللعان •

 .وِخلقته تاّمة -وهو غري اجلعد-َسبْطا : َمن َشْعُرُه مسرتسل  •

 .أكحل : هو اذلي ُك منابت أجفانه سود، كأن يف عينيه كحاًل  •

 .َجْعدا : يف شعره اتلواء وتقبض •

 :فوائد احلديث
تقال الصفات اخللقية املنتقلة بالعوامل الوراثية، اليت تكون سببا يف تشابه اذلرية بأبويها، بواسطة عملية اتلناسل يف انلبات حقيقة ان .1

 .واحليوان، ومنه اإلنسان

 .يدل احلديث ىلع تقديم ظاهر األحاكم الرشعية ىلع القرائن، اليت لم يعول عليها، إال إذا فقدت أصول األحاكم، اليت تبىن عليها القضايا .2

 .صحة اللعان للمرأة احلامل، وال يؤخر إىل أن تضع، وإيله ذهب اجلمهور هلذا احلديث .3

 .فيه العمل بالشبه لقوهل)أبرصوها( .4

 .أنه ينتيف الودل باللعان يف احلديث ديلل ىلع .5

 .يف احلديث ديلل ىلع جواز ذكر األوصاف املذمومة عند الرضورة ادلاعية إىل ذلك, وال يكون ذلك من الغيبة املحرمة .6

 املراجع:املصادر و

يف رشح  ه. منحة العالم1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
مكتبة  -. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان

عناية عبد  -صالح الفوزان الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–األسدي 
 -املكتبة اإلسالمية القاهرة -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل . فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -السالم السليمان 

 .حلديثدار ا -. سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين، 1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم
   (58156) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك 
  ودراهمك، فهو لك

Do you think I bargained with you to take 
your camel? Take your camel and your 

dirhams; these are yours. 

 :احلديث .1905
أنه اكن »: -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

ُه. فلحقين انليب يسري ىلع مجل فأعيا، فأراد أن يَُسيِّبَ 
فداع يل، ورضبه، فسار سريا  -صىل اهلل عليه وسلم-

وقية. قلُت: ال. ثم قال: 
ُ
لم يرَِسْ مثله. ثم قال: بِْعِنيِه بأ

بِْعِنيه. فَِبْعتُُه بأوقية، واستثنيت مُحاَْلنَُه إىل أهيل. فلما 
بلغت: أتيته باجلمل. فنقدين ثمنه. ثم رجعت. فأرسل 

َرايِن َماكسُتَك آلخذ مجلك؟ خذ يف إثري. فقال: أتَ 
 «.مجلك ودراهمك، فهو لك

** 

1905. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of 

them, reported: “I was travelling on a camel and it got 

exhausted, and I decided to release it. However, the 

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

caught up with me, supplicated for me, and struck it. 

Thereupon, it started to walk like never before. Then, 

he said: ‘Sell it to me for an Uqiyyah.’ I said: ‘No.’ He 

again said: ‘Sell it to me.’ So, I sold it to him for an 

Uqiyyah, but made the stipulation that I should be 

allowed to ride it back to my family. Then, when I 

reached home, I took the camel to him and he paid me 

its price on the spot. As I went back, he sent someone 

after me and said: 'Do you think I bargained with you to 

take your camel? Take your camel and your dirhams; 

these are yours”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن جابر بن عبد اّلّل رىض اهلل عنهما مع انليب صىل 
اهلل عليه وسلم يف إحدى غزواته، واكن راكباً ىلع 

السري ومسايرة اجليش حىت مجل قد هزل فتعب عن 
إنه أراد أن يطلقه فيذهب لوجهه، لعدم نفعه. واكن 
انليب صىل اهلل عليه وسلم من رأفته بأصحابه 

يمىش يف مؤخرة اجليوش، ِرفْقاً بالضعيف،  -وبأمته
والعاجز، واملنقطع. فلحق جابراً وهو ىلع بعريه 
اهلزيل، فداع هل ورضب مجله، فصار رضبه الكريم 

قوًة وعوناً للجمل العاجز، فسار سرياً لم يرس الرحيم 
مثله. فأراد صىل اهلل عليه وسلم من كرم خلقه 

تطييب نفس جابر وجماذبته احلديث املعني  -ولطفه
ىلع قطع السفر، فقال: بعنيه بأوقية. فطمع جابر رىض 
اهلل عنه بفضل اهلل وَعِلَم أن ال نقص ىلع دينه من 

اهلل عليه وسلم ألن هذا  االمتناع من بيعه للنيب صىل
لم يدخل يف الطاعة الواجبة، إذ لم يكن األمر ىلع 
وجه اإللزام . ومع هذا فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم 
أاعد عليه الطلب فباعه إياه باألوقية واشرتط أن 
يركبه إىل أهله يف املدينة، فقبل صىل اهلل عليه وسلم 

** 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of 

them, was with the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, in one of his battles. He was 

riding a camel that became too fatigued to keep up with 

the rest of the army. Jaabir decided to release it and let 

it run away, given its lack of usefulness. The Prophet, 

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

his mercy towards his Companions and followers, used 

to walk at the rear of the army, so as to care for those 

who are weak, helpless, or stranded.  So, he reached 

Jaabir while he was still on his exhausted camel. He 

supplicated for him and tapped his camel. Thereupon, 

his mild and merciful strike turned into power and 

support for the weak animal, and it started to walk faster 

and more vigorously than ever before. Then, seeking to 

make Jaabir pleased and content and to engage him in 

a talk that would make the journey easier for him, the 

kind and gentle Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said to him: “Sell it to me for an 

Uqiyyah.”  Jaabir, may Allah be pleased with him, 

desired more of the bounty of Allah, knowing that he 

would not be sinful if he refused to sell the camel to the 

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

as this does not fall under the obligatory obedience to 

him. Nonetheless, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, repeated his request, and so 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 فأعيا : فتعب •
 .المأن يسيبه : أن يطلقه، وليس املراد أن جيعله سائبة حيرم أن يركبه أحد، كما اكن يفعل يف اجلاهلية؛ ألن ذلك ال جيوز يف اإلس •

وقية : يف رواية أخرى أنها أوقية من ذهب ويه أربعون درهًما •
ُ
 .بأ

 .محله إياي -مُحاَْلنه : بضم املهملة •

 .فنقدين ثمنه : أفرز ثمنه يل •

 .أتراين : بضم اتلاء الفوقية: أتظنين •

 . ماكستك : من املماكسة ويه املحاولة يف انلقص من اثلمن •

 :فوائد احلديث
 .مؤخرة اجليش والقافلة، انتظارا للعاجزين واملنقطعنيأن األحسن للقائد واألمري أن يكون يف  .1

 السري بإذن رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم ، ورأفته بأمته. فحني رأى جابراً ىلع هذه احلال، أاعنه بادلاعء ، ورَضِْب اجلمل اذلي صار قوة هل ىلع .2
 .اهلل تعاىل

ل اّلّل حقا، إذ يأِت ىلع هذا اجلمل العاجز املتخلف، فيرضبه فيسري ىلع إثر معجزة كربى من معجزاته صىل اهلل عليه وسلم ناطقة بأنه رسو .3
 .الرضب هذا السري احلسن ويلحق باجليش

ىلع وجه أن امتناع  جابر من بيع اجلمل لرسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم يف مثل هذه القصة، ال ُيَعد إثما وعقوقا وتراك لطاعته، فإن هذا ليس  .4
 .م، وإنما ىلع وجه اتلخيري والرتغيباإللزام واتلحتي

 .جواز ابليع واستثناء نفع املبيع، إذا اكن انلفع املستثىن معلوما .5

 .جواز ابليع والرشاء من اإلمام لرعيته .6

أم  استحباب زواج ابلكر إال إذا اكن هناك حكمة من زواج اثليب؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم سأهل عندما قال جابر هل تزوجت: )أبكرا .7
تقوم ثيبا؟( قال: بل ثيبا. قال: )فهال بكرا تالعبها وتالعبك؟(. قال: إن أيب ترك يل تسع أخوات فكرهت أن آتيهن بمثلهن وأحببت أن تمشطهن و

 .عليهن

 املراجع:املصادر و

، الطبعة األوىل، انلجاة طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

انليب صىل  رشطه. فلما وصلوا، أتاه باجلمل، وأعطاه
اهلل عليه وسلم اثلمن. فلما رجع أرسل يف أثره فرجع 
إيله وقال هل: أتظنين بايعتك طمعا يف مجلك آلخذه 
منك؟ خذ مجلك ودراهمك فهما لك. وليس هذا 
بغريب ىلع كرمه وخلقه ولطفه، فله املواقف 

 العظيمة صىل اهلل عليه وسلم .

Jaabir sold it to him for an Uqiyyah on condition that he 

should ride it back to Madinah. The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, accepted his 

condition. When they arrived, Jaabir took the camel to 

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

him, and gave it to him for the price they had agreed 

upon. When Jaabir went away, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, sent 

someone to call him back. He returned to the Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, who 

said: “Do you think I bargained with you to take your 

camel? Take your camel and your dirhams; these are 

yours", meaning: both are for you. This act should not 

be regarded as strange, as it came from the generous, 

well-mannered, and gentle Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him. 
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حتقيق -عبد اهلل البسام-متيسري العالم رشح عمدة األحاك -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6038) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال، حىت تذويق 
  عسيلته، ويذوق عسيلتك

Do you want to go back to Rifaa`ah? Not 
until you taste his sweetness and he tastes 
your sweetness (have sexual intercourse). 

 :احلديث .1906
جاءت امرأة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها -عن اعئشة

 -صىل اهلل عليه وسلم-رفاعة القريظ إىل انليب 
فقالت: كنت عند رفاعة القريظ فطلقين َفَبتَّ 
بري، وإنما  طاليق، فزتوجت بعده عبد الرمحن بن الزَّ

صىل اهلل -اهلل  معه مثل ُهْدبَِة اثلَّوِْب، فتبسم رسول
وقال: أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال،  -عليه وسلم

حىت تَُذويق ُعَسيْلَتَُه، ويذوق ُعَسيْلَتَِك، قالت: وأبو 
بكر عنده، وخادل بن سعيد بابلاب ينتظر أن يؤذن 
هل، فنادى: يا أبا بكر، أال تسمع إىل هذه: ما جَتَْهُر به 

 «.-صىل اهلل عليه وسلم-عند رسول اهلل 

** 

1906. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

wife of Rifaa`ah al-Qurazhi came to the Prophet, may 

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

was with Rifaa`ah al-Qurazhi, and he divorced me and 

it was an irrevocable divorce. Then I married `Abdur-

Rahman ibn az-Zubayr, and he only has the like of a 

garment's fringe.' The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, smiled and said: 'Do 

you want to go back to Rifaa`ah? Not until you taste his 

sweetness and he tastes your sweetness (have sexual 

intercourse).'" She (`A'ishah) said: "Abu Bakr was with 

him, and Khaalid ibn Sa`eed was at the door waiting to 

be allowed in. Khaalid called out: 'O Abu Bakr! Do you 

not hear what this [woman] is saying? What is she 

saying openly in the presence of Allah's Messenger, 

may Allah’s peace and blessings be upon him''’! 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جاءت امرأة رفاعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب 
صىل اهلل عليه وسلم. فأخربته أنها اكنت زوجاً 

طالقها باتلطليقة األخرية، ويه اثلاثلة لرفاعة، فبتَّ 
من طلقاتها، وأنها تزوجت بعده )عبد الرمحن بن 
برِي( فلم يستطع أن يمسها ألن ذكَره ضعيف رِْخو،  الزَّ
ال ينترش. فتبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم من 
جهرها وترصحيها بهذا اذلي تستيح منه النساء اعدة، 

جوع إىِل زوجها وفهم أن مرادها، احلكم هلا بالر
األول رفاعة. حيث ظنت أنها بعقد انلاكح من عبد 
الرمحن قد حلت هل. ولكن انليب صىل اهلل عليه 

حلل  -وسلم أىب عليها ذلك، وأخربها بأنه البد
من أن يطأها زوجها األخري. واكن  -رجوعها إىل رفاعة

عند انليب صىل اهلل عليه وسلم أبو بكر، وخادل بن 
نتظر اإلذن بادلخول فنادى خادل أبا سعيد، بابلاب ي

بكر، متذمرا من هذه املرأة اليت جتهر بمثل هذا 
الالكم عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ُك هذا، 
ملا هل يف صدورهم من اهليبة واإلجالل هل صىل اهلل 

** 

The wife of Rifaa`ah al-Qurazhi came to complain 

about her situation to the Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him. She told him that she was 

married to Rifaa`ah, who gave her a third irrevocable 

divorce. Then she married `Abdur-Rahman ibn az-

Zubayr who, nevertheless, could not have sexual 

intercourse with her, because of his inability to have a 

penile erection.  The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, smiled at her explicit words, 

which women would usually feel too shy to say. He 

understood that she wanted his judgment to go back to 

her ex-husband, Rifaa`ah. The lady believed that she 

was now lawful for Rifaa`ah on the grounds of her 

marriage contract with `Abdur-Rahman. However, the 

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

refused to grant her that judgment. To become lawful 

for her ex-husband, the Prophet said, she must have 

sexual intercourse with her new husband.  Abu Bakr 

was with the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, and Khaalid ibn Sa`eed was standing at 

the door, waiting to be allowed in. So Khaalid called out 

to Abu Bakr in resentment at what the lady said to the 

Prophet. Indeed, the Companions, may Allah be 

pleased with them, had great reverence and esteem for 

the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 بنت وهب أيب عبيد. -باتلصغري-امرأة رفاعة : زوجته تميمة •
 .نسبة إىل قريظة بطن من ايلهود -القريظ : بضم القاف •

تلاء املثناة. أصله: القطع، واملراد طلقها الطلقة األخرية من الطلقات اثلالث، كما يف صحيح مسلم "فطلقها آخر ثالث فبت طاليق : بتشديد ا •
 .تطليقات

 .صحايب -عبد الرمحن بن الزبري : بفتح الزاي، بعدها باء مكسورة، ثم ياء، ثم راء •

لم ينسج، شبهوها بهدب العني. أرادت أن َذكَره، يشبه اهلدبة يف  هدبة : بضم اهلاء، وإساكن ادلال. بعدها موحدة: يه طرف اثلوب اذلي •
 .االسرتخاء وعدم االنتشار

فتبسم رسول اهلل : تعجبا منها إما ترصحيا بما يستيح النساء من اتلرصيح به اغبلا ، وإما لضعف عقل النساء لكون احلامل ىلع ذلك شدة  •
 .ولبغضها للزوج اثلاين وحمبتها للرجوع إىل الزوج األ

 .عسيلته : بضم العني، وفتح السني. تصغري عسلة، ويه كناية عن اجلماع. شبه ذلته بذلة العسل وحالوته •

 . و أبو بكر : عند انليب صىل اهلل عليه وسلم •

 .و خادل بن سعيد : ابن العاص بن خادل القريش األموي الصحايب •

هدا لصورة احلال، لكن أبو بكر ملا رأى تبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم لم بابلاب : خارج احلجرة، فذللك أمر أبا بكر بنهيها لكونه مشا •
 .يزجرها

 ما جتهر به : ما ترفع به صوتها •

 :فوائد احلديث
املراد أنه ال حيل بعد هذا ابلت وهو الطلقة اثلاثلة أن ينكحها زوجها، اذلي بت طالقها إال بعد أن تزتوج غريه، ويطأها الزوج اثلاين، فيكون  .1

حل لألول، فال حتل بقوهل تعاىل: }َحىت تَنِكح زوجا َغرْيَُه { الوطء يف عقد نكاح، ال جمرد العقد قال ابن املنذر: أمجع العلماء ىلع اشرتاط اجلماع تل
 .هل حىت جيامعها اثلاين

 .املراد بالعسيلة، الذلة احلاصلة بتغيب احلشفة ولو لم حيصل إنزال َمين، وعليه إمجاع العلماء، فالبد من اإليالج ألنه مظنة الذلة .2

 .أنه البد من االنتشار، وإال لم حتصل الذلة املشرتطة .3

 .منها للحاجة، فقد أقرها انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ذلك، وتبسم من الكمها أنه ال بأس من اتلرصيح باألشياء اليت يستيح .4

 .حسن خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم، وطيب نفسه. امهلل ارزقنا اتباعه، واالقتداء به. آمني .5

مسوح جاهلة بهما، ويرضب للِعنِّني قال عياض: اتفق اكفة العلماء ىلع أن للمرأة حقا يف اجلماع، فيثبت اخليار هلا إذا تزوجت املجبوب وامل .6
 أجل سنة الحتمال زوال ما به. واملجبوب مقطوع اذلكر، واملمسوح من ودل وليس هل ذكر، و العنني العاجز عن اجلماع

 .عال بأس أن تسأل املرأة وعند املفيت من يسمع من الرجال ليستفيد اجلميع، فإنها استفتت والصديق حارض يسمع، وخادل بن سعيد يسم .7

 .ويف احلديث ما اكن الصحابة عليه من سلوك األدب حبرضة انليب صىل اهلل عليه وسلم ، وإنكارهم ىلع من خالف ذلك بفعله أو قوهل .8

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

قيق حت-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
فيصل بن عبد العزيز بن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

زيز بن عبد عبد الع-اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم  -م  1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
 توزيع مؤسسة اجلرييس -حققه واعتىن به وخرج أحاديثه: د. سعيد بن يلع بن وهف القحطاين-اهلل بن باز

   (6089) الرقم املوحد:

عليه وسلم وريض اّلَل عنهم وأرضاهم، ورزقنا األدب 
 معه، واالتباع هل.

him. We ask Allah to grant us respect for and 

compliance with the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم َسلَمة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ي قدميها. • ي يَسرُت جسمها من اعتقها، حىتَّ يغطِّ  ِدْرع : الُمراد به هنا: قميص املرأة اذلَّ
ي  • ي ُتَغطِّ َسها وُعنقهاِِخَار : من اتلَّْخِمري، وهو: اتلَّْغِطية؛ ومنه: ِِخَار املرأة، اذلَّ

َ
 .به رأ

 .إَزار : اإلَزار: ثوٌب حُييط بانلِّصف األْسفل من ابَلدن •

أتصيل املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار، قال: 
  إذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها

Can a woman pray while wearing a robe 
and a veil without a lower garment? He 

said: "If the robe is long enough to cover 
the surface of her feet". 

 :احلديث .1907
-أنها سألت انليب  -ريض اهلل عنها-عن أم َسلَمة 

: أتُصيل املرأة يف ِدْرع وِِخَار -صىل اهلل عليه وسلم
ْرُع َسابًِغا يُغطي »ليس عليها إَزار. قال:  إذا اكن ادلِّ

 «.اُظهور قَدميه

** 

1907. Hadith: 

Umm Salamah, may Allah be pleased with her, 

reported that she asked the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him: "Can a woman pray while 

wearing a robe and a veil without a lower garment?" He 

said: "If the robe is long enough to cover the surface of 

her feet". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

: هل جيوز للمرأة أن -ريض اهلل عنها-تسأل أم سلمة 
تُصيل يف ثوب واحد وِِخار من غري أن تأتَِزر بثوب؟ 

ْرُع َسابًِغا -صىل اهلل عليه وسلم-فقال  : "إذا اكن ادلِّ
يها" أي: ال بأس بذلك: برشط أن يُغطي ُظهور َقدم

يكون اثلَّوب اذلي تَلبسه َضاِفيا يُغطي مجيع بَدنها 
من أعاله إىل أسفله بما يف ذلك الَقَدَمان. وعليه: فإذا 
مارها  ت خِبِ ابِغ قَدَميَْها، وغطَّ ِت املرأة بِِدرْعها السَّ غطَّ
الة،  رأسها وشعرها وُعنقها، فقد َسرَتَْت عورتها يف الصَّ

يلِّ ولو لم يكن عليها إزاٌر، أو رسواٌل حتت فتص
ِدرِْعها، وإن اكن األكمل واألفضل أن يكون عليها 
ثالثة أثواب، درع وِخار وإزار. أما الوجه فيباح 
كشفه يف الصالة حيث لم يأت ديلل بتغطيته، واملراد 
حيث ال يراها أجنيب، فهذه عورتها يف الصالة، وأما 

جنيب إيلها فلكها عورة. عورتها بانلظر إىل نظر األ
-واحلديث ضعيف، ولكنه صح من الكم أم سلمة 

 .-ريض اهلل عنها

** 

Umm Salamah, may Allah be pleased with her, asked 

if it is permissible for a woman to pray in one garment 

and a head covering without wearing a lower garment. 

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

him, said: "If the robe is long enough to cover the 

surface of her feet," meaning that it is alright on the 

condition that the garment that she is wearing is long 

enough and covers her entire body from top to bottom, 

including the feet. Based on this, if a woman covers her 

feet with her loose garment and covers her head, hair, 

and neck with her head covering, she has covered that 

which is required to be concealed during the prayer, 

even if she is not wearing a lower garment or pants 

under the loose garment, although the best and most 

complete is for her to wear three garments: a loose 

garment, a head covering, and a lower garment.  

Regarding the face, it is permissible to reveal it during 

the prayer since there is no evidence that she has to 

cover it when no foreign man can see her, so this is 

what is required to be concealed during the prayer. 

Regarding the look of the foreign men, then all of her 

(body) must be covered. The Hadith is weak; 

nevertheless, the speech of Umm Salamah, may Allah 

be pleased with her, has been authentically narrated on 

her authority. 
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 .َسابًِغا : أي: واسًعا، ساتًرا لظهور قدميها •

 :فوائد احلديث
ين -ريض اهلل عنها-حرص أم سلمة  .1  .ىلع اتلفقه يف ادلِّ

 .بيان ما تَلبسه املرأة يف الصالة .2

 .دنهاعدم اشرتاط اإلَزار للمرأة إذا اكن اثلوب يُغطي مجيع ب .3

 .أن مجيع بَدن املرأة عورة يف الصالة غري وجهها، إذا لم يكن حوهلا رجال أجانب، فإن اكن حوهلا رجال أجانب وجب عليها تغطيته .4

 .جواز نزول ثَوب املرأة إىل أسفل من الَكعبني؛ ألنه من رضورة تَغطية الَقدم أن يزنل دون الَكعب .5

 املراجع:املصادر و

حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، 
م. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون 1985األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

م. تسهيل 2003ه، 1423ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة تاريخ. توضيح األحاكم مِ 
ة، بريوت، اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسال

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت 2006ه، 1427األوىل الطبعة: 
ع، ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزي1427عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

 .م 2014ه، 1435الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
   (10640) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

رجل أعىم،  -صىل اهلل عليه وسلم-أىت انليب 
فقال: يا رسول اهلل، إنه ليس يل قائد يقودين إىل 
املسجد، فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
أن يرخص هل فيصيل يف بيته، فرخص هل، فلما 

داعه، فقال: هل تسمع انلداء بالصالة؟ قال: وىل 
 نعم، قال: فأجب

 

A blind man came to the Prophet, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 

and said: "O Messenger of Allah! I have no 
one to lead me to the mosque." He asked 

the Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, to allow him to 

pray at home, which the Messenger of 
Allah, may Allah's peace and blessings did. 

When the man was leaving, the Prophet, 
may Allah's peace and blessings be upon 
him, called him back and said: "Can you 

hear the azan?" He replied in the 
affirmative. Thereupon, the Prophet, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 

said: "Then respond to it". 

 :احلديث .1908
 -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة، قال: أََت انليب 

رُجٌل أْعََم، فقال: يا رسول اهلل، إنه ليس يل قائد 
صىل اهلل عليه -َسأل رسول اهلل َيُقوُدين إىل املسجد، فَ 

ا  -وسلم ص هل، فلمَّ أن يُرَخِّص هل فيصيلِّ يف بَيِْته، فرَخَّ
قال: « هل تسمع انلِّداء بالصالة؟»وىلَّ َداَعه، فقال: 

 «.فأِجب»نعم، قال: 

** 

1908. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: A blind man came to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and said: "O 

Messenger of Allah! I have no one to lead me to the 

mosque." He asked the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, to allow him 

to pray at home, which the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings did. When the man was 

leaving, the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, called him back and said: "Can you hear 

the azan?" He replied in the affirmative. Thereupon, the 

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

said: "Then respond to it". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

, فقال -صىل اهلل عليه وسلم-أََت رُجٌل أْعََم إىل انليب 
يا رسول اهلل إنين رجل أعَم ليس عندي من 
 يساعدين ويأخذ بيدي إىل املسجد، يف الصلوات

صىل اهلل عليه -اخلمس, يريد أن يرخص هل انليب 
يف ترك اجلماعة فرخص هل, فلما أدبر ناداه  -وسلم

وقال: هل تسمع األذان بالصالة؟ قال: نعم. قال: 
 فأجب الُمنادي بالصالة.

** 

A blind man came to the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, and told him that he was 

blind and had no one to help him and take him by the 

hand to the mosque, seeking a concession from the 

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

to abstain from offering the prayer in congregation. The 

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

granted him a concession. However, when the man 

was departing, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, called him and asked whether 

he could hear the azan. As the man replied in the 

affirmative, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, commanded him to respond to 

the call to prayer. 
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 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 وجوب صالة اجلماعة؛ ألن الرُّخصة ال تكون إال من يشء الزم وواجب، ثم إن قوهل: "أجب" هذا أمر واألصل أن األمر للوجوب. .1
 .جدوجوب صالة اجلماعة ىلع األعَم ولو لم يكن هل قائد يقوده للمس .2

 .تربية املفيت ىلع ترك االستعجال يف الُفتيا وأنه ينبيغ عليه أن يستفصل من حال السائل قبل إصدار الفتوى .3

 املراجع:املصادر و

 بفقه اإلملام تسهيل. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ  2006 _ ـه 1427رام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، امل بلوغ من األحاديث

م إرساء بنت عرفة
ُ
 .املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (11287) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اه ابن ماجه وأمحد.رو راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 سواءاجْلََراُد : حيوان صغري طائر معروف، والواحدة جرادة، اذلكر واألنىث  •

 .احلوت : هو السمك، وقيل: ما َعُظَم منه، واجلمع حيتان •

ِحلَّْت لكم : معناه أن الشارع أذن نلا وأباح نلا •
ُ
 . أ

 . َميْتَتَاِن : تثنية ميتة، وامليتة : ما فارقته احلياة بغري ذاكة رشعية •

 . الكبد : عضو يف اجلانب األيمن من ابلطن حتت احلجاب احلاجز، وهو خمزن هام لدلم •

 . الطحال : هو عضو يقع بني املعدة واحلجاب احلاجز يف يسار ابلطن، وظيفته تكوين ادلم، وإتالف القديم من كرياته •

 :فوائد احلديث
 . احلديث ديلل ىلع حتريم امليتة، واستثين منها اجلراد والسمك، فلك منهما حالل .1

 . أن ميتة اجلراد واحلوت طاهرة وحالل .2

 . الكبد والطحال حالالن وطاهران .3

 احلديث ديلل ىلع أن السمك واجلراد إذا ماتا يف ماء فإنه ال ينجس .4

 . يف احلديث ديلل ىلع حتريم ادلم، وهذا جممع عليه .5

م ميتتان ودمان، فأما امليتتان: أحلت لك
  فاحلوت واجلراد، وأما ادلمان: فالكبد والطحال

Two kinds of dead meat and two kinds of 
blood have been made lawful (Halal) for 
you. The two kinds of dead meat are fish 

and locusts, and the two kinds of blood are 
the liver and spleen. 

 :احلديث .1909
» مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن  عبد اهلل بن عمر 

ِحلَّْت لكم َميْتَتَاِن وََدَماِن، فأما امليتتان: فَاجْلََراُد 
ُ
أ

َماِن: فالكبد والطحال  «.واحْلُوُت ، وأما ادلَّ

** 

1909. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Two kinds of dead meat 

and two kinds of blood have been made lawful (Halal) 

for you. The two kinds of dead meat are fish and 

locusts, and the two kinds of blood are the liver and 

spleen". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

خيرب ابن عمر حبكم رشيع فقيه يتعلق حبل أكل 
بعض األشياء األول: حتليل أكل ميتة اجلراد واحلوت، 
واثلاين : حل أكل نوعني من ادلماء وهما: الكبد 
والطحال، وهذان احلكمان مستثنيان من حتريم أكل 

الل واإلكرام برشح بلوغ امليتة وادلم .  فتح ذي اجل
 (103 /1املرام: )ج

** 

Ibn `Umar informs us about two Fiqhi rulings related to 

the lawfulness of eating some things: the first is the 

lawfulness of eating dead locusts and fish, and the 

second is the lawfulness of eating two types of blood, 

which are the liver and the spleen.  These two rulings 

are exceptions to the prohibition of eating dead animals 

and blood. [Fat-h Dhil-Jalaal waI-Ikraam bi-Sharh 

Buloogh al-Maraam, 1:103] 
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 املراجع:املصادر و

. تسهيل 3. ُسبل السالم، للصنعاين، )د.ط (، دار احلديث، )د.ت( 2ه( 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، )5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط .1
(، املكتبة 1. رشح الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )ط4ه( 1427(، )1الح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، )طاإلملام للشيخ ص

م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط5ه( 1427اإلسالمية، مرص، )  ه(1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1. منحة العالَّ
   (8362) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ي: األول.فجاء زوجها : أ •
 .وعلمت : أي: املرأة •

بطل انلِّاكح اثلَاين؛ ألنه وقع غري صحيح •
َ
 .فانزتعها : أ

 .وردَّها إىل زوجها األول : أي: بال جتديد نكاح •

 :فوائد احلديث
ظا باإلِسالم دفعًة واحدةً، بيق نكاحهما بإمجاع أهل العلم؛ ألنَّه لم يوجد منهما اختالف دين .1  .إذا أسلم الزوجان مًعا بأنَّ تلفَّ

صىل اهلل -عهد رسول اهلل أسلمت امرأة ىلع 
-فزتوجت، فجاء زوجها إىل انليب  -عليه وسلم

، فقال: يا رسول اهلل إين -صىل اهلل عليه وسلم
 قد كنت أسلمت

 

A woman converted to Islam during the 
lifetime of the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, 
and got married. So her husband came to 

the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, and said: "O 

Messenger of Allah, I had embraced Islam". 

 :احلديث .1910
عن ابن عباس قال: أْسلَمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل 

فزتوجت، فجاء زوجها إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-
، فقال: يا رسول اهلل إين -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

فانزتعها رسول »قد كنت أسلمت، وَعِلَمْت بإساليم، 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم من زوجها اآلخر، وردَّها إىل 

 «.زوجها األول

** 

1910. Hadith: 

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

reported: "A woman converted to Islam during the 

lifetime of the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, and got married. So, her 

husband came to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, and said: 'O Messenger of 

Allah, I had embraced Islam and she knew of my 

conversion.' Therefore, the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, separated 

her from her new husband and restored her to her first 

husband". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

صىل اهلل -احلديث أن امرأة ىلع عهد رسول اهلل  أفاد
أسلمت ثم تزوجت، فجاء زوجها فأخرب  -عليه وسلم

بأنه أسلم أيًضا،  -عليه الصالة والسالم-انليب 
نكاح الزوج اثلاين  -عليه الصالة والسالم-فأبطل 

وردها إىل زوجها األول ألنها ال تزال يف عصمته ما 
أنه إذا أسلم الزوج  دام مسلًما، فاحلديث ديلل ىلع

وعلمت امرأته بإسالمه فيه يف عقد نكاحه، وإن 
تزوجت بآخر  فهو زواج باطل؛ وتنزتع من الزوج 

 اآلخر.

** 

This Hadith indicates that a woman became Muslim 

during the Prophet's lifetime and then got married. Her 

husband told the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, that he had become Muslim. 

Therefore, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, annulled the second marriage 

and restored the woman to her first husband because 

she was still his legal wife as long as he was Muslim. 

This Hadith indicates that if a husband becomes 

Muslim and his wife knows of his conversion, she is still 

his legal wife. If she marries someone else, this new 

marriage is invalid, and thus she is to be separated from 

the new husband. 
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 .إن أسلم َزْوج كتابية بيق أيًضا ىلع نكاحه؛ ألنَّ للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، فاستدامته واستمراره أقوى وأوىل أنه .2

ر إسالم اآلخر، فإن أسلم املتخلف يف مدة العدة، فهما ىلع نكاحهما، وإن انقضت العدة جاز للزوجة أن تزت .3 وج، إذا أسلم أحد الزوجني، وتأخَّ
 .لم الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته، ردَّت إيله بغري نكاحفإْن لم تزتوج وأس

اء فيه ديلل يلع أن املرأة إذا ادعت الفراق ىلع الزوج بعد أن ُعلم ما بينهما من انلاكح وأنكر الزوج، أن القول قول الزوج مع يمينه، سو .4
 .نكحت آخر أم ال

 .فليس فيه حدٌّ وال عقوبة -فاسدأي شبهة عقد يظنه صحيحاً وهو -إذا تزوج رجل امرأة بشبهٍة  .5

 املراجع:املصادر و

سنن  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين  -بلايب احلليب فيصل عيىس ا -ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء الكتب العربية 

 أمحد، مسند - م 1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -بريوت.  -عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين.  -م  2001 - ـه 1421 ، األوىل:  الطبعة الرسالة مؤسسة:  انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق

 مّكة األسدي، مكتَبة. للبسام الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ  - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –انلارش: املكتب اإلساليم 
ط  2001 - 1422فاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش: امل مرقاة - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة.املكّرمة

 -رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، للطييب. انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز )مكة املكرمة  -سبل السالم، للصنعاين. انلارش: دار احلديث.  - 1
 1433رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي، البن امللك. انلارش: إدارة اثلقافة اإلسالمية. الطبعة: األوىل،  -م  1997 - ـه 1417الرياض(. الطبعة: األوىل، 

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد  -بريوت، بدون طبعة.  -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه، للسندي. انلارش: دار اجليل   -م  2012 - ـه
 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-اهلل الفوزان

   (58086) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-رافع بن خديج  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يف  أصبحوا بالصبح : واملراد بالصبح: الصالة، واإلصباح: ادلخول يف الصبح، يقال: أصبح الرجل: إذا دخل يف الصبح، واملعىن: أدخلوا الصالة •

 وقت الصبح يقينا، وال تكتفوا بمجرد ظن الصبح.
 .فإنه أعظم ألجوركم : تعليل ملا قبله، وهو أن اتليقن من اإلسفار أعظم لألجر •

 :فوائد احلديث
 .جر يف أول وقتها، وإطالة القراءة فيها هو مذهب مجهور العلماء، ومنهم األئمة اثلالثة سوى احلنفيةصالة الف .1

 املراجع:املصادر و

ه، 1405نية إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلا
م. سنن أيب 2003ه، 1423بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة م. توضيح األحاكم ِمن 1985

بن يزيد داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد 
حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو القزويين، 

عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
 .ه1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2001ه، 1421األوىل

   (10601) الرقم املوحد:

أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم ألجوركم، أو أعظم 
  لألجر

Offer the Fajr prayer at dawn, for this earns 
you greater rewards – or brings greater 

rewards. 

 :احلديث .1911
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن رافع بن خديج 

ْصِبُحوا بالصبح؛ فإنه »: -عليه وسلمصىل اهلل -اهلل 
َ
أ

ُجوِرُكم، أو أعظم لألجر
ُ
 «.أعظم أِل

** 

1911. Hadith: 

Raafi` ibn Khadeej, may Allah be pleased with him, 

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

and blessings be upon him, said: ‘Offer the Fajr prayer 

at dawn, for this earns you greater rewards – or brings 

greater rewards”'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن نصيل صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-أمرنا انليب 
صىل اهلل عليه -الصبح إذا دخل الصبح، ثم علل 

؛ تليقن دخول وقت ذلك بأنه أعظم يف األجر -وسلم
 الصبح.

** 

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

him, ordered that we should perform the Fajr prayer 

after the break of dawn, explaining that this is greater 

in reward, given the certainty that the time of the Fajr 

prayer has come. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن أيب أوىف  اتلخريج:
 رصاً.سن أيب داود، وهو يف بلوغ املرام خمت مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يف عهد رسول اهلل : أي: يف زمانه. •
 .هل كنتم ختمسون : من اتلخميس، وهو قسمة اليشء ىلع ِخسة أقسام •

 :فوائد احلديث
عام اليسري من املغنم قبل القسمةجوا .1  .ز أخذ الطَّ

م املنيه عنه .2  .أنَّ أخذ هذه األشياء ليس من الغلول املحرَّ

 املراجع:املصادر و

 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   -
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح املؤلف: يلع  - ـه 1423األم لألبلاين , مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  -داود صحيح أيب  -م  2001

للنرش  بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس - ـه1422بن حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي, دار الفكر، بريوت الطبعة: األوىل، 
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 

عون املعبود رشح  -م  2003 - ـه 1423ة، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسَ  - ـه1428 1اجلوزي. ط

أصبنا طعاًما يوم خيرب، فاكن الرجل ييجء 
  فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينرصف

We got some food on the Day of Khaybar. A 
man would come and take the amount he 

needed from it then go away. 

 :احلديث .1912
عن عبد اهلل بن أيب أوىف قال: قلت: "هل كنتم 

ُسون  صىل اهلل -يف عهد رسول اهلل  -يعين الطعام-خُتَمِّ
أصبنا طعاًما يوم َخيرب، فاكن »؟ فقال: -عليه وسلم

الرجُل ييَجء َفيَأخُذ ِمنه ِمقداَر ما يَكفيه، ثم 
 .«َينرَْصِف

** 

1912. Hadith: 

It was reported about ̀ Abdullah ibn Abi Awfa, may Allah 

be pleased with him, that he was asked (by Muhammad 

ibn Abi Mujaahid): "Were you people setting aside one-

fifth of the spoils of war –meaning the food– during the 

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

blessings be upon him?" He replied: "We got some food 

on the Day of Khaybar. A man would come and take 

the amount he needed from it then go away". 

 إسناده صحيح.  :درجة احلديث
** 

Its chain of narrators is 

Sahih/Authentic. 
Hadith Grade: 

دل احلديث ىلع أن املجاهد إذا احتاج إىل األكل مما 
مجع من طعام الغنائم فله ذلك, دون أن يّدِخره, بل 
يأكل منه حاجته دون زيادة ثم ينرصف, أما ادخاره 
فهذا غلول, لكن األكل منه بقدر احلاجة ليس 

نيُه عن األخذ من الغنيمة حبيث ينفرد بغلول, وإنما 
به عن إخوانه املجاهدين, أما ما يشاركه فيه غريه من 

 الطعام والفاكهة فال حرج فيه.

** 

According to this Hadith, if a Muslim fighter needs to eat 

from the food seized as spoils of war, he may do so but 

without storing any of it. Rather, he eats as much as he 

needs and leaves the rest. Keeping food beyond his 

need in reserve is considered unlawful appropriation of 

the spoils of war, but eating his need of it is not 

appropriation. This forbiddance only applies to what he 

takes exclusively for himself apart from his fellow 

fighters. As to what he shares with them of food and 

fruit, there is no harm on him in taking his lawful share 

from it. 
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ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب, ت: يلع بن عبد اهلل  - ـه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية 
 .1427الطبعة األوىل  -رام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ امل - ـه 1428الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل 

   (64622) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن الزبري  اتلخريج:
 .مسند اإلمام أمحد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أعلنوا انلاكح : إعالن انلاكح: إظهاره واجلهر به •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية إعالن انلاكح .1

 .قدهمن إعالن انلاكح اإلشهاد عليه عند ع .2

 .أن إعالن انلاكح يدخل فيه صنع الويلمة والرضب بادلف .3

 املراجع:املصادر و

ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب, ت: يلع  -م  2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -
اململكة  -املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ  - ـه 1428بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل 

, 3صحيح اجلامع الصغري وزياداته, حممد نارص ادلين األبلاين, انلارش: املكتب اإلساليم, , ط  -م  2014 - ـه 1435العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
توضيح األحاكم رشح بلوغ  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-ام: تأيلف عبد اهلل الفوزانمنحة العالم يف رشح بلوغ املر -ه.  1408

 املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -املرام: تأيلف عبد اهلل البسام
 .1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -سالمية القاهرةاإل املكتبة -عثيمني ابن للشيخ

   (58065) الرقم املوحد:

 Announce marriages  أعلنوا انلاكح

 :احلديث .1913
عن اعمر بن عبد اهلل بن الزبري، عن أبيه، أن انليب 

 ."صىل اهلل عليه وسلم قال: "أْعِلُنوا انلِّاكح

** 

1913. Hadith: 

‘Aamir ibn ‘Abdullaah ibn az-Zubayr reported from his 

father that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "Announce marriages." 

 .حسن  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

دل احلديث ىلع مرشوعية إعالن الزواج وإشهاره 
يزًيا هل عن ونرش خربه بني انلاس، إظهاًرا للرسور وتم

، وضابط اإلعالن العرف، ومن وسائل  ِّ نكاح الرسِّ
اإلعالن الويلمة واإلشهاد وتشييع الزوج وقت 
اذلهاب بزوجته ورضب ادلف وأصوات السيارات 

 .)اجلرس أو ابلوري( وحنو ذلك

** 

This Hadith encourages announcing and publicizing 

marriages as well as communicating information 

regarding them to the people as a means of showing 

joy and in order to make them different from secret 

marriages. Customs and traditions regulate the ways to 

announce marriages. The means of announcing 

marriages include wedding banquets, having 

witnesses, accompanying and celebrating the husband 

when he leaves with the bride, beating the duff (big 

tambourine), blowing the horns of cars, and so on. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
غيب يف صيام اتلطوع. .1  الرتَّ
غيب يف صالة اتلطوع .2  .الرتَّ

غيب يف قيام الليل .3  .الرتَّ

 .أن صالة الليل أفضل من غريها من اتلَّطواعت يف انلَّهار؛ لظاهر انلَّص .4

أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر اهلل املحرم، 
  وأفضل الصالة، بعد الفريضة، صالة الليل

The most excellent fast after Ramadan is 
Allah's month, al-Muharram, and the most 
excellent prayer after what is prescribed is 

prayer during the night. 

 :احلديث .1914
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يام، بعد رمضان، »: -صىل اهلل عليه وسلم أفضل الصِّ
رم، وأفضل الصالة، بعد الَفريضة،  َشهر اهلل الُمحَّ

 «.صالة الليل

** 

1914. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

blessings be upon him, said: "The most excellent fast 

after Ramadan is Allah's month, al-Muharram, and the 

most excellent prayer after what is prescribed is prayer 

during the night". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن صوم شهر حُمرم، وهو أول شهور السنة اهلجرية 
نة  أفضل الصيام بعد صوم رمضان؛ ألنه أول السَّ
املستأنفة فافتتاحها بالصوم اذلي هو ضياء أفضل 
األعمال؛ فينبيغ للمسلم أن حيرص عليه وال يَدعه 

هر اهلل" هذا مما يدل ىلع تعظيمه إال لُعذر. وقوهل: "شَ 
هور.  وأن صالة الليل أفضل  وَمزيته ىلع غريه من الشَّ
اتلَّطواعت بعد الفريضة؛ ألن اخلشوع فيه أوفر 
الجتماع القلب واخللو بالرَّب قال تعاىل:} ِإنَّ نَاِشئََة 

قَْوُم ِقياًل{، ] سورة املزمل : 
َ
َشدُّ َوْطئًا َوأ

َ
[،  6اللَّيِْل يِهَ أ

احة فإذا رُصف إىل  كون والرَّ وألن الليل وقت السُّ
الِعبادة اكنت ىلع انلَّْفس أشد وأشق وللبدن أتَعب 
وأنَْصب فاكنت أدخل يف معىن اتللكيف وأفضل عند 

 اهلل.

** 

Fasting in the month of Muharram, which is the first 

month in the Hijri calendar, is the best fast after that of 

Ramadan. This is because Muharram marks the 

beginning of a new year, so commencing it with fasting, 

which is a light, is the most virtuous deed. Therefore, a 

Muslim should fast during it and try not  to miss it except 

for an excuse. The Prophet's statement "the month of 

Allah" highlights the significance and distinction of 

Muharram among the other months.  The Hadith also 

shows that praying at night is the best voluntary prayer 

a Muslim can offer after the obligatory ones. This is 

because in night prayers man achieves a high level of 

humbleness and submission as the heart is serene and 

in complete privacy with its Lord at these times. Allah 

the Almighty said: {Indeed, the hours of the night are 

more effective for concurrence [of heart and tongue] 

and more suitable for words.} [Surat-ul-Muzzammil: 6] 

On the other hand, the night is the time of tranquility 

and rest, and thus it becomes harder on the soul and 

tiring for the body when the person dedicates it to 

worship. Therefore, praying at night occupies the top of 

religious assignment and is the most excellent in the 

sight of Allah. 
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 .اكن يف حمرم كصيام اعشوراء وغريهأن أفضل الصيام املستحب ما  .5

 املراجع:املصادر و

 رشح القدير فيض. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 توضيح. ه1356 األوىل، الطبعة مرص، – الكربى اتلجارية املكتبة: انلارش املناوي، العابدين زين بن الرؤوف عبد حممد: تأيلف الصغري، اجلامع

 .م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة، الطبعة املكرمة، مكة األسدي، مكتبة البسام، اهلل عبد تأيلف املرام، بلوغ رشح األحاكم
   (11261) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األبرار : مجع بر، وهو اتليق •

 :فوائد احلديث
 .استحباب ادلاعء من الضيف عند الفراغ من األكل .1

 .استحباب داعء الصائم بهذا ادلاعء ملن أفطر عنده .2

 .تقديم ما تيرس للضيوف، وأن ذلك ال ينايف اجلود .3

 .املالئكة  تستغفر ألهل اإليمان لفعلهم الصالح من العمل .4

أفطر عندكم الصائمون وَأَكَل َطَعاَمُكُم 
يَكةُ  بَراُر، َوَصلَّْت َعلَْيُكُم الَمالَئ

َ
  األ

May the fasting people break their fast in 
your house, and may the righteous eat your 

food, and may the angels ask forgiveness 
and mercy for you. 

 :احلديث .1915
صىل اهلل عليه -: أن انليبَّ -ريض اهلل عنه-عن أنس 

فََجاَء   -ريض اهلل عنه-جاَء إىل سعد بِن عبادة  -وسلم
صىل اهلل عليه -، فأكَل، ثم قال انليبُّ خِبُزْبٍ َوَزيٍْت 

ائُِموَن؛ َوأَكَل َطَعاَمُكُم »: -وسلم أْفَطَر ِعنَْدُكُم الصَّ
بَراُر، وََصلَّْت َعلَيُْكُم الَماَلئَِكةُ 

َ
 «.األ

** 

1915. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported: "The 

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

came to visit Sa‘d ibn ‘Ubaadah, may Allah be pleased 

with him, so he brought some bread and oil. The 

Prophet ate and then said: 'Aftara ‘indakum-us-

saa’imoon, wa akala ta‘aamakum-ul-abraar, wa sallat 

‘alaykum-ul-malaa’ikah.'" (May the fasting people break 

their fast in your house, and may the righteous eat your 

food, and may the angels ask forgiveness and mercy 

for you.) 

 إسناده صحيح.  :درجة احلديث
** 

Its chain of narrators is 

Sahih/Authentic. 
Hadith Grade: 

جاء إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-ن انليب عن أنس أ
سعد بن عبادة"، سيد اخلزرج، قوهل: "فجاء خبزب 
وزيت"، فيه إحضار ما سهل، وإنه ال ينايف اجلود، 

، قوهل: "ثم -صىل اهلل عليه وسلم-"فأكل" أي: انليب 
"، أي: بعد إتمام -صىل اهلل عليه وسلم-قال انليب 

"، أي: األكل، قوهل: "أفطر عندكم الصائمون
أثابكم اهلل إثابة من فّطر صائماً، واجلملة بمعىن 
ادلاعء، وقوهل: "وأكل طعامكم األبرار"، مجع بر وهو 
اتليق، وقوهل: "وصلت عليكم املالئكة"، أي: 

 (.76-7/75استغفرت لكم. انظر: ديلل الفاحلني )

** 

Anas, may Allah be pleased with him, narrated that the 

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

went to the house of Sa‘d ibn ‘Ubaadah, Chief of the 

Khazraj tribe. Sa‘d brought some bread and oil, which 

indicates that he brought what was easy for him to offer, 

and this does not negate generosity. After the Prophet, 

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

finished eating, he made this supplication: "Aftara 

‘indakum-us-saa’imoon," meaning: may Allah give you 

the reward that is promised for the one who offers food 

to fasting people to break their fast with; "wa akala 

ta‘aamakum-ul-abraar," meaning: may the righteous 

eat your food; and "wa sallat ‘alaykum-ul-malaa’ikah," 

meaning: and may the angels ask forgiveness and 

mercy for you. [Daleel-ul-Faaliheen, 7: 75-76] 
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 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. -2جلوزي. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن ا-1
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب -3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

دمشق، الطبعة األوىل، -ريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زك-4بريوت. -العريب
ه. 1418بريوت، الطبعة األوىل، -سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم-5ه. 1428

املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش -7فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية.  سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد-6
 حتقيق ادلاريم، عبدالرمحن بن عبداهلل لإلمام ؛-ادلاريم سنن: بـ املعروف–مسند ادلاريم -8بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية. -املكتب اإلساليم

مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب -9. ه1421 األوىل، الرياض،-املغين دار سليم، حسني
بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-10ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، -اإلساليم

 .ه1407الرابعة عرش، 
   (10110) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-ئشة اع اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أقيلوا : يقال: أقاهل عرثته: صفح عنه وجتاوز، واملراد باإلقالة هنا: اتلجاوز، وعدم املؤاخذة. •
، واملراد: ذوو اهليئات احلسنة ممن ليسوا من أهل الرش، وإنما يه زلة، وقعت َذوِي اهليئات : مجع "هيئة"، واهليئة: صورة اليشء، وشلكه، وحاتله •

 .منهم

 .عرَثاتِهم : مجع: "عرثة"، واملراد بها: الزلة، كما وقع يف بعض الروايات •

 .إال احلدود : إال ما يوجب احلدود، فإنها ال تقال بل تقام ىلع ذي اهليئة وغريه •

 :فوائد احلديث
ه إىل األئم .1  .ة، ووالة أمور املسلمني، اذلي يتولون أمور الرعية، ويقيمون فيهم احلدود، ويؤدبونهم ىلع ترصفاتهم املنحرفةأنَّ هذا اخلطاب موجَّ

يقل أنَّ الشارع احلكيم أمر بالتسامح وال يؤاخذوا ذوي اهليئات الكريمة، وانلفوس الطيبة، والسلوك احلسن، اذلي يندر أن يقع منهم الرش، و .2
ة، أو عرثوا أن يعفوا عنهم، ويعرفوا هلم سابقتهم، وحسن سريتهمفيهم اإلساءة، ويوصيهم بأ  .نَّ مثل هؤالء إذا زلوا مرَّ

 .أن اتلعزير ليس بواجب اكحلدّ  .3

 .إنزال انلاس منازهلم .4

 .أن احلدود ال يمكن أن تقال عن أحد .5

  قيلوا ذوي اهليئات عرثاتهم إال احلدودأ
Forgive the people of good qualities their 
slips, but not faults to which prescribed 

corporal punishments apply. 

 :احلديث .1916
-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ِقيلُوا َذوِي الَهيْئات َعرَثَاتِهم »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
أ

 «. احلدودَ إال

** 

1916. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "Forgive the people of 

good qualities their slips, but not faults to which 

prescribed corporal punishments apply". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنَّ  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث خترب اعئشة 
أرشد والة أمور  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

املسلمني، ومن يقوم مقامهم من القضاة إىل أن 
يتساحموا مع ذوي اهليئات الكريمة وانلفوس الطيبة، 

خالق املرضية اذلين يندر أن يقع منهم الرّش، فإما واأل
أال يؤاخذونهم، وإما أن خيففوا عنهم بالنسبة إىل 

بني أنَّ هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-غريهم، إال أنه 
اإلقالة واملساحمة إنما يه يف اتلعزيرات، اليت مرجعها 
إىل اجتهاد احلاكم الرشيع، وليس ذلك يف حدود 

ال تعطل، وتقام  -تعاىل- حدود اهلل ؛ فإنَّ -تعاىل-اهلل 
 ىلع ُك أحد، مهما اكنت حاهل ومزنتله.

** 

In this Hadith, ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, 

relates that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, instructed the Muslim rulers and 

their representatives, meaning the judges, to be 

tolerant with the people of noble qualities and high 

moral values, who rarely commit evils. Tolerance here 

means either to pardon them or reduce their 

punishment as compared to that of others. However, 

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

him, stated that such tolerance is only applicable 

regarding discretionary punishments that are based on 

the Muslim ruler's personal reasoning rather than the 

cases to which a prescribed corporeal punishment 

applies. That is so because the prescribed corporeal 

punishments are to be applied to anyone regardless of 

their status or rank. 
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 املراجع:املصادر و

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  -الطبعة: اثلانية الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد، للسااعِت. انلارش: دار إحياء الرتاث العريب.  -
 - 1ط  2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش:  -ه 1428 1الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط

توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام،  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -املكتبة اإلسالمية فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، 
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع،  -م  2003 - ـه 1423للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة، 

مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل  -م  2014 - ـه 1435لسعودية الطبعة: األوىل، اململكة العربية ا -الرياض 
سلسلة األحاديث الصحيحة،  -بريوت.  -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -م  2001 - ـه 1421، 

 .ه1415ارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض. الطبعة: األوىل، حممد ن
   (58264) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

30 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبوداود والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمرو  اتلخريج:
 سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصاً  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ثُرة : يه ما يؤثر ويذكر من ماكرم أهل اجلاهلية ومفاخرهم. •

ْ
 املأ
 .طل وساقطحتت قديم : أي با •

 .ِسدانة ابليت : خدمته والقيام بأمره •

 .ِشبه العمد : القتل بآلة ال يقصد بمثلها القتل اغبلا اكلعصا الصغرية والسوط واللطمة وحنو ذلك •

أال إن لك مأثرة اكنت يف اجلاهلية من دم أو مال 
تذكر وتدىع حتت قديم، إال ما اكن من سقاية 

 احلاج، وسدانة ابليت
 

Beware! Every object of pride of the pre-
Islamic times, whether it is blood-

vengeance or property, or mentioned or 
claimed, has been put under my feet, except 

the supply of water to pilgrims and the 
custody of the House. 

 :احلديث .1917
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

خطب يوم الفتح فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ثَُرة اكنت يف اجلاهلية من دم أو مال »

ْ
أال إن ُك َمأ

تُْذَكُر َوتُْدََع حتت قديم، إال ما اكن من ِسَقايَِة احلاج، 
أال إن ِديََة اخلطإ ِشبْه العمد »ثم قال: « وِسَدانَة ابليت

وِْط والَعَصا ِمائة من اإلبل: منها أربعون  ما اكن بالسَّ
 «.يف ُبُطونَِها أوالُدَها

** 

1917. Hadith: 

‘Abdullaah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas, may Allah be pleased 

with both of them, reported that the Messenger of Allah, 

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

"Beware! Every object of pride of the pre-Islamic times, 

whether it is blood-vengeance or property, or 

mentioned or claimed, has been put under my feet, 

except the supply of water to pilgrims and the custody 

of the House." He then said: "Beware! The blood-

money for unintentional killing, such as is done with a 

whip and stick, is one hundred camels, forty of which 

are pregnant". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف  -رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم-أخرب رسول اهلل 
 خطبة يوم الفتح بأن ُك ما يؤثر ويذكر من ماكرم

أهل اجلاهلية ومفاخرهم باطل وساقط إال ما اكن من 
سقاية احلاج وخدمه ابليت احلرام والقيام بأمره، أي 
فهما باقيان ىلع ما اكنا. واكنت احلجابة يف اجلاهلية يف 
بين عبد ادلار والسقاية يف بين هاشم فأقرهم رسول 

.  ثم ذكر أن القتل شبه -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
أن يقصد الرضب بآلة ال تقتل اغبلا العمد وهو 

اكلسوط والعصا ديته مغلظة، ويه مائة من اإلبل 
 أربعون منها حوامل .

** 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said in his speech on the Day 

of the Conquest of Makkah that everything that is 

proudly mentioned of the pre-Islamic times is void and 

worthless. The only exceptions are supplying pilgrims 

with water and serving the Sacred House. These two 

things would maintain their previous status. In the pre-

Islamic times, the Hijaabah (general maintenance of 

the Ka‘bah) belonged to the Banu ‘Abd-ud-Daar, and 

the Siqaayah (providing water for the pilgrims) 

belonged to the Banu Hashim. So the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, approved 

such assignments. Then he mentioned that the semi-

intentional killing, which is to hit someone with a tool 

that does not kill, such as a whip or a stick, entails full 

blood money, meaning one hundred camels, forty of 

which are pregnant. 
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 :فوائد احلديث
 .دية شبه العمد كدية العمد يف تغليظها، ويه: مائة من اإلبل، منها أربعون يف بطونها أوالدها .1

 .تعظيم أمر ادلم يف اإلسالم .2

 .اإلسالم يف اتلفريق بني العمد واخلطأعدل  .3

 .-ريض اهلل عنهم-فيه إثبات شبه العمد وقد نقله بعض العلماء إمجااًع عن الصحابة  .4

 املراجع:املصادر و

: انلارش-ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق-ماجه ابن سنن. بريوت –انلارش: املكتبة العرصية، صيدا -املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد-سنن أيب داود
فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن للنسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، انلارش: مكتب املطبواعت اإلسالمية،  -ياء الكتب العربية إح دار

 عبد بن اهلل عبد د: إرشاف وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. 1986 – 1406حلب،الطبعة: اثلانية، 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد  2001 - ـه 1421رتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، ال املحسن

م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، 
ُ
رام ، ه. توضيح األحاكم من بلوغ امل1427العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

. منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة ،
انلارش: دار -الزهري حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني-. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 1428الطبعة األوىل، 

ه. سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث. عون املعبود رشح سنن أيب داود، حممد  1424الفلق، الرياض، الطبعة: السابعة، 
 .ه 1415أرشف الصدييق، العظيم آبادي،انلارش: دار الكتب العلمية ، بريوت،الطبعة: اثلانية، 

   (58210) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 الفرح والرسور.تربق : بضم الراء تِضء وتستنري من  •
 .أسارير وجهه : اخلطوط اليت يف اجلبهة •

 .ألم تري : ألم تعليم •

جمززا : بضم امليم وكرس الزاي املشددة وبعدها زاي معجمة ، صحايب جليل ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مرص، وسيم جمزرا، ألنه اكن إذا  •
 .أخذ أسريا يف اجلاهلية جز ناصيته وأطلقه

 .آنفا : قريبا •

لم تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة أ
وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه األقدام ملن 

 بعض
 

Have you not known that Mujazziz has 
recently looked at Zayd ibn Haarithah and 
Usaamah ibn Zayd and said: Indeed, these 

feet are related to one another? 

 :احلديث .1918
صىل -: إن رسول اهلل  -هلل عنهاريض ا-عن اعئشة 

ُق أساِريُر  -اهلل عليه وسلم دخل يلعَّ مرسورا ترَبُ
زا ً نظر آنفا إىل زيد بن  وجهه. فقال: ألم تََرْي أن جُمَزِّ
حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه األقدام 

 «.اكن جمزز قائفا»ويف لفظ: «.  ملن بعض

** 

1918. Hadith: 

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, reported: 

"The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, entered upon me with his face 

shining with delight and said, 'Have you not known that 

Mujazziz has recently looked at Zayd ibn Haarithah and 

Usaamah ibn Zayd and said: "Indeed, these feet are 

related to one another?"'"  Another wording of the 

Hadith adds, “Mujazziz was a lineage tracker”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن زيد بن حارثة أبيض اللون، وابنه أسامة أسمر، 
ْجِل اختالف - واكن انلاس  يرتابون فيهما

َ
من أ

، ويتلكمون يف صحة نسبة أسامة إىل أبيه، بما -لونيهما
يؤذى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. فمرَّ عليهما 
َيا َرأسيْهما يف  ز املدليج( القائف، وهما قد َغطَّ )جمزِّ

، وبدت أرجلهما. فقال إن بعض -أي رداء-قطيفة 
الشبه. واكن هذه األقدام ملَْن بعض، ملا رأى بينهن من 

الكم هذا القائف ىلع سمع من انليب صىل اهلل عليه 
وسلم، فرُسَّ بذلك رسورا كثريا، حىت دخل ىلع اعئشة 
وأسارير وجهه ترَْبق، فرحا واستبشارا لالطمئنان إىل 
صحة نسبة أسامة إىل أبيه، ودِلْحض الكم اذلين 

 يطلقون ألسنتهم يف أعراض انلاس بغري علم.

** 

Zayd ibn Haarithah was white, and his son Usaamah 

was black, and people used to doubt their relation to 

one another due to their difference in color, suspecting 

the validity of Usaamah’s attribution to his father. This 

used to annoy the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him.  Once, Mujazziz Al-

Mudliji, a lineage tracker, passed by them (Zayd and 

Usaamah), while their heads were covered with a piece 

of velvet and their legs were uncovered. On that, 

Mujazziz said, “Indeed, these feet are related to one 

another,” due to the resemblance that he saw between 

them.  His speech was heard by the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, who was 

extremely happy on hearing that, to the extent that he 

entered upon `Aa'ishah with his face glittering with joy 

and rejoice for being reassured of the validity of 

Usaamah’s attribution to his father's lineage; and for the 

rebuttal of the speech of those who unknowingly set 

their tongues loose regarding the honor of others. 
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 .: القائف: هو اذلي يعرف الشبه بني انلاس ويمزي أثر األقدام، واكنت القيافة من علوم العرب قائفا •

 :فوائد احلديث
 العمل بقول القافة يف إحلاق النسب، مع عدم ما هو أقوى منها، اكلفراش، وهو قول اجلمهور؛ استدالال برسور انليب صىل اهلل عليه وسلم يف .1

 .هذه القصة، وال يرَُسُّ إال حبق

بًا يف اإلصابة؛ ألنه ال يقبل اخلرب، وال ينفذ احلكم إال ممن اتصف بهذين  يكيف قائف .2 واحد، ولكن اشرتط العلماء فيه أن يكون َعْدال جُمَرَّ
 .الوصفني

 .َتَطلُّع الشارع احلكيم إىل صحة األنساب، وإحلاقها بأصوهلا .3

 .الفرح واتلبشري باألخبار السارة، وإشاعتها .4

 .ال ختتص بالقيافة قبيلة بعينها، وإنما يعمل خبرب من اجتمعت فيه رشوط اإلصابة من القافة .5

 .جواز اضطجاع الرجل مع ودله يف غطاء واحد، خاصة إذا دعت ذللك حاجة .6

 ويف احلديث جواز الشهادة ىلع املنتقبة، واالكتفاء بمعرفتها من غري رؤية الوجه .7

 .عند عدم اتلهمةقبول شهادة من شهد دون أن يستشهد  .8

بالرشوط اليت ذكرتها املجامع الفقهية  (DNA) جواز االستفادة من اتلقنيات احلديثة اليت ُعِرفْت بدقتها يف ادلاللة ىلع املراد، كتحليل ادلي إن إيه .9
 .املعارصة

 املراجع:املصادر و

 انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-ري العالم رشح عمدة األحاكمتيس -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (5916) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبوهريرة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . فأتبعه برصه : أي الحقه  ببرصه يلنظر مراده •

 :فوائد احلديث
 . أهمية وفضل اجللوس يف املسجد انتظاراً للصالة .1

 . تنبيه ىلع عظم فضل صالة اجلماعة .2

 .حتريم اخلروج من املسجد بعد األذان إال لعذر، كمرض وحدث أو خرج حلاجة وسريجع قريبًا .3

 .من مهام ادلاعية االنتباه ألفعال املدعوين، واتلنبيه ىلع املخالفات الرشعية .4

 املراجع:املصادر و

ض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، ه. نزهة املتقني رشح ريا1430كنوز رياض الصاحلني, بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني، البن 1987 - ـه1407الطبعة: الرابعة عرش، 

نرش: دار ابن اجلوزي. تطريز رياض  ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل،1426عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
م. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار 2002 -ه. 1423الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 
   (5731) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -أما هذا فقد عىص أبا القاسم 
  -وسلم

As for this man, he has disobeyed the 
Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him 

 :احلديث .1919
ريض -عن أيب الشعثاء، قال: كنا ُقُعوًدا مع أيب هريرة 

يف املسجد، فأذن املؤذن، فقام رجل من  -اهلل عنه
ْتبََعُه أبو هريرة برََصَهُ حىت خرج من 

َ
املسجد يميش، فأ

املسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عىص أبا 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-القاسم 

** 

1919. Hadith: 

Abu Ash-Sha`thaa reported: “As we were sitting in the 

mosque with Abu Hurayrah, may Allah be pleased with 

him, the muezzin proclaimed the adhan and then a man 

stood up in the mosque and started walking out. Abu 

Hurayrah followed him with his eyes until he went out 

of the mosque. Thereupon, Abu Hurayrah said: ‘As for 

this man, he has disobeyed the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him.’” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يذكر أبو الشعثاء أنهم اكنوا قعودا مع أيب هريرة يف 
ن املؤذن، فإذا برجل بعد األذان يميش، املسجد، فأذ

ينظر إيله هل  -ريض اهلل عنه-فظل أبو هريرة 
سيخرج من املسجد أم ماذا يريد؟ فلما تبني هل أنه 

صىل اهلل -خرج، أخرب أنه بفعله هذا قد عىص انليب 
 .-عليه وسلم

** 

Abu Ash-Sha`thaa relates in this Hadith that they were 

sitting with Abu Hurayrah, may Allah be pleased with 

him, in the mosque, and the muezzin proclaimed the 

adhan. Then, a man stood up and walked. Meanwhile, 

Abu Hurayrah kept looking at him to know whether he 

would leave the mosque or what. Then, when it became 

clear that the man was actually leaving, Abu Hurayrah, 

may Allah be pleased with him, stated that this act runs 

counter to the Prophet’s guidance. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

من اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر رسول اهلل 
رٌح أن ال يستقيد حىت تربأ جراحته، فإذا به ج

 برئت جراحته استقاد
 

Then the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, 

commanded anyone who is wounded not to 
seek retaliation until his wound heals. 

When his wound heals, he can seek 
retaliation. 

 :احلديث .1920
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قىض 

يف رجل طعن رجاًل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ِقْديِن، فقال هل 

َ
بَِقْرٍن يف رِْجِلِه، فقال: يا رسول اهلل، أ

: "ال تعجل حىت -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
قَاَدهُ 

َ
 يربأ جرحك"، قال: فأىب الرجل إال أن يَْستَِقيَد، فَأ

منه، قال: َفَعَرَج  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
الُمستَقيُد، وَبرأ الُمستقاُد منه، فأَت الُمستَِقيُد إىل 

، فقال هل: يا رسول -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 صاحيب؟ فقال هل رسول اهلل 

َ
صىل -اهلل، َعرَْجُت، وَبَرأ

أ : "ألم آمرك أال تستقيد، حىت يرب-اهلل عليه وسلم
جرحك؟ فعصيتين فأبعدك اهلل، وبطل جرحك" ثم 

صىل اهلل عليه وسلم، بعد الرجل -أمر رسول اهلل 
من اكن به جرٌح أن ال يستقيد حىت تربأ  -اذلي عرج

 جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد.

** 

1920. Hadith: 

`Amr ibn Shu`ayb reported from his father from his 

grandfather: "The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, judged a man who 

stabbed another man with a horn in his leg. The 

stabbed one said: 'O Messenger of Allah, allow me 

retaliation.' The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: 'Do not be hasty (but 

wait) until your wound heals.' The man insisted that he 

wanted retaliation. Therefore, the Messenger of Allah, 

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

him. Later, the one who insisted on retaliation became 

lame and the one against whom retaliation was brought 

recovered. The one who was allowed retaliation came 

to the Messenger of Allah and said: 'I became lame and 

my companion recovered!' So, the Messenger of Allah, 

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

'Did I not order you not to seek retaliation until your 

wound heals? However, you disobeyed me. May Allah 

keep you away (from recovery) and may your wound 

deserve no (blood money in) compensation.' Then the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, commanded anyone who is wounded not 

to seek retaliation until his wound heals. When his 

wound heals, he can seek retaliation. That was after the 

incident of that man who became lame”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد هذا احلديث أن رجاًل رضب آخر بقرن وهو 
العظم اذلي يكون يف رأس ادلواب، فطلب من انليب 

إقامة القصاص ىلع من  -عليه الصالة والسالم-
أن ينتظر  -عليه الصالة والسالم-رضبه، فأمره انليب 

إىل أن يربأ؛ ألنه ال يُدرى هل تندمل هذه اجلراح أو 
ىلع انلفس ويموت ترسي ىلع العضو أو ترسي 

-اإلنسان، فأىب إال تعجيل القصاص، فأقامه انليب 
ىلع اجلاين، ثم إن اجلاين بريء  -عليه الصالة والسالم

بعد إقامة القصاص عليه وطالُب القصاص أصابه 

** 

This Hadith tells the story of a man who hit another man 

with a horn from the skull of an animal. The victim asked 

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

him, to bring retaliation against the attacker. However, 

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

him, asked him to wait until his wound would heal, for it 

was unknown whether the wound would heal or the 

entire body would get affected, leading to death. 

However, the man insisted on retaliation. So the 

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

allowed retaliation against the attacker, who later on 

recovered, whereas the victim became lame. The 

victim complained about that to the Prophet, may 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمرو  اتلخريج:
 مسند أمحد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أقدين : يريد االقتصاص من اذلي جىن عليه. •
 .ابقرن : بفتح القاف، وسكون الراء، آخره نون: مادة صلبة ناتئة جبوار األذن، تكون يف رؤوس ابلقر والغنم وحنوها، ويف ُك رأس قرنان اغبلً  •

 .عرجت : عرج: أي مىش ِمْشيًَة غري ُمتساوية بسبب ِعلٍَّة طارئة أصابت إحدى رِْجلَيه •

 .بالقصاصبطل عرجك : بطل ما اكن لك من دية جرحك بتعجلك  •

 .جرح : شق يف ابلدن •

 .أبعدك اهلل : مجلة داعئية غري مقصودة، ألن هذا الرجل قد أساء األدب فداع عليه من باب الزجر عن هذه العجلة •

 :فوائد احلديث
 .جواز القصاص فيما دون انلفس .1

 .الرسايةحيرم أن يقتص من عضو قبل برئه، وهذا مذهب مجهور العلماء، كما ال تطلب هل دية قبل برئه؛ وذلك الحتمال  .2

 .أن رِساية اجلناية إذا اكن القصاص قبل الربء غري مضمونة .3

هل،  احلكمة يف هذا: أن اجلرح ما دام طريا لم يربأ؛ فإن فيه احتمااًل أن تكون هل رساية ومضاعفات، فالواجب الصرب حىت يتم شفاؤه، ثم يقتص .4
 .أو تؤخذ هل ادلية

 .ع وىلع االستعجالبيان اآلثار السيئة اليت ترتتب ىلع معصية الرش .5

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
توضيح األحاكم رشح  1428وىل الطبعة األ-طبعة دار ابن  اجلوزي-م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان 2001 - ـه 1421األوىل، 

 بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام
ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ  فتح  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام

الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن  -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -ابن عثيمني
الطبعة: اثلانية  -دار إحياء الرتاث العريب -مد ابلنا السااعِت حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين/أمحد بن عبد الرمحن بن حم

 ـهمعجم اللغة العربية املعارصة املؤلف: د أمحد خمتار  1405إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين , املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية 
 .ه 1429لطبعة: األوىل، عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل, انلارش: اعلم الكتب. ا

   (58200) الرقم املوحد:

-صىل اهلل عليه وسلم-العرج، فجاء شاكيا إىل انليب 
، فبني هل بأنك تعجلت ولم ترَض باتلأخري فذهب 

ية، وداع عليه من باب الزجر هل ىلع حقك يف ادل
صىل اهلل عليه -استعجاهل وعدم امتثاهل أمَر انليب 

بتأخري إقامة  -عليه الصالة والسالم-، وأمر -وسلم
 القصاص بعد ذلك يف اجلروح إىل الربء.

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

therefore, told him that he was hasty and did not agree 

to delay the procedure, and so lost his right to the blood 

money. He prayed against him to discipline him for his 

hastiness and non-compliance with his order. Then, the 

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

commanded that retaliation should be delayed until 

wounds heal. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِمَرْت : بصيغة املبين للمجهول، أي: أمرت من جهة انليب  •

ُ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-أ
 .تعتّد : العدة يه تربص وانتظار يلزم املرأة عند زوال انلاكح املتأكد بادلخول •

 .َعتَقْت من الرقِّ  -ريض اهلل عنها-بريرة : موالةٌ لعائشة  •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-انليب  قوهلا: "أمرت بريرة" هل حكم الرفع، فاآلمر هو .1

 .أن األمة إذا عتقت حتت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة احلرة ثالث ِحيٍَض، وهذا مذهب اجلمهور .2

 .مبارشة للقصة؛ ألنها اشرتت بريرة وأعتقتها -ريض اهلل عنها-أن املبارش للقصة يكون أعلم بها من غريه؛ فإن اعئشة  .3

 املراجع:املصادر و

فيصل عيىس ابلايب احلليب. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد  -دار إحياء الكتب العربية  -سنن ابن ماجه: حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق
 املكرمة مكة– مكتبة األسدي -. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-اهلل الفوزان

 - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف: املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة–
حتقيق صبيح رمضان  -القاهرة اإلسالمية املكتبة -عثيمني ابن للشيخ املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح.  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة

املكتب -إرشاف: زهري الشاويش -. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين 1427الطبعة األوىل  -وأم إرساء بيويم
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –اإلساليم 

   (58161) الرقم املوحد:

  أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض
Bareerah was instructed to observe an 

`Iddah (waiting period following the end of 
a marriage) of three menstrual cycles. 

 :احلديث .1921
ِمَرْت بريرة أن  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ُ
قالت"أ

 «.تعتد بثالث ِحيٍَض 

** 

1921. Hadith: 

`A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: 

"Bareerah was instructed to observe an `Iddah (waiting 

period following the end of a marriage) of three 

menstrual cycles". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عتقت من  -ريض اهلل عنها- بريرة موالة لعائشة
الرق، ويه حتت زوجها الرقيق مغيث، فاكن هلا اخليار 
بني بقائها معه، وبني أن تفسخ نكاحها؛ ففسخت 
نكاحها، فيف احلديث أنها اعتدت من زوجها 
بثالث حيض، مع أنه فسخ، وليس بطالق، وأنه فراق 
يف احلياة، ال يف املوت، وأن زوجها اذلي اعتدت من 

 زال رقيًقا.فراقه ال

** 

When Bareerah, one of ̀ A’ishah’s slave girls, was freed 

from slavery she was married to Mugheeth, who was 

also a slave. So she had the choice of continuing her 

marriage to him or annulling it, and she choose to end 

her marriage. The Hadith states that she observed an 

`Iddah (waiting period) of three menstrual cycles, even 

though her marriage ended through annulment and not 

through divorce, and that this annulment occurred 

during the life of her husband, who remained a slave, 

and not after his death. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.رواه أبو دا راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ، ملعرفة سالمته من آفة تكون فيه.أْن نسترشف : مأخوٌذ من االسترشاف، وهو رفع ابلرص للنظر إىل اليشء، تلأمله وفحصه •
 .-تعاىل-نضيح : من األضحية: ويه ما يذبح يف أيام انلحر بسبب العيد، تقرًبا إىل اهلل  •

ْعَور ويه َعْوَراء •
َ
 .بعوراء : الَعَور ذهب ِحسُّ إحدى َعيْنَيْه، فهو أ

اة اليت قطعت أذنها من قدام، وتركت معلقة، كأ •  .نَّها زنمةمقابلة : بفتح ابلاء، يه الشَّ

 .مدابرة : بفتح ابلاء املوحدة، يه اليت قطعت من جانب أذنها املدبر •

 .خرقاء : باملد، يه اليت يف أذنها خرق مستدير •

ُذن طواًل  •
ُ
 .رشقاء : َمْشُقوقَة األ

أن  -لمصىل اهلل عليه وس-أمرنا رسول اهلل 
نسترشف العني واألذنني، وال نضيح بعوراء، 
 وال مقابلة، وال مدابرة، وال خرقاء، وال رشقاء

 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, ordered us to 

pay great attention to the eye and both ears, 
and not to offer as sacrifice a one-eyed 

animal, an animal with a slit which leaves 
something hanging at the front or back of 

the ear, or with a lengthwise slit or a 
perforation in the ear. 

 :احلديث .1922
َمَرنَا رَُسوُل اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

َ
صىل -أ

ْن نَْسترَْشَِف الَْعنْيَ َوا -اهلل عليه وسلم
َ
، وال أ ُذننَْيِ

ُ
أْل

نَُضيحِّ بَِعْوَراَء، وال ُمَقابَلٍَة، وال ُمَدابََرٍة، وال َخْرَقاَء، 
َقاءَ   «.وال رَشْ

** 

1922. Hadith: 

`Ali, may Allah be pleased with him, reported: "The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, ordered us to pay great attention to the 

eye and both ears, and not to offer as sacrifice a one-

eyed animal, an animal with a slit which leaves 

something hanging at the front or back of the ear, or 

with a lengthwise slit or a perforation in the ear”. 

 إسناده ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Its chain of narrators is 

Dha‘eef/Weak. 
Hadith Grade: 

بأن انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث خيرب يلع 
أمرهم أن يتفقدوا األضحية  -صىل اهلل عليه وسلم-

عند رشائها أو ذحبها، حىت األعضاء الصغرية فيها 
، ملعرفة سالمتها من آفة تكون ويه العني واألذن

فيها، سواء اكن خلقة أو بفعل اآلديم، ثم نهاهم أن 
يضحوا بأضحية فيها َعَور، أو مقطوعة األذن سواء 
من األمام أو اخللف، أو أذنها فيها خرق أو مشقوقة؛ 
ألن املقصود من األضحية أن تكون سليمة من 

 العيوب واآلفات.

** 

`Ali, may Allah be pleased with him, said that the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, ordered them to check the sacrificial 

animals carefully upon buying or slaughtering them. 

The animal's body should be sound as a whole, even 

such small organs like the eye and the ear. All body 

organs should be free of any defect, whether congenital 

or caused by a human.  To that effect, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, forbade them 

from offering as sacrifice a one-eyed animal, an animal 

with a split ear, whether from the front or the back, or 

an animal with a hole or slit in the ear. This is because 

a sacrificial animal has to be free of defects and aspects 

of deficiency. 
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 :فوائد احلديث
معه غري جُمِزئًة، األفضل أْن تكون األضحية، واهلدي، والعقيقة ىلع أحسن الصفات، وأمجل اهليئات، وأْن تكون بعيدة عن عيب تكون  .1

 .رغبًة يف استحسانها ومجاهلا؛ ألنَّها عبادٌة وقربةٌ 

من كمال األضحية وحسنها أْن تكون سليمة األذن، والعني، والقرن، فال تكون أذنها مقطوعة، وال خمروقة، وال مشقوقة، وأْن يكون قرنها  .2
 .سليًما من الكرس، وأْن تكون عينها سليمًة من ابلياض والغشاء

 .ينبيغ لإلنسان أن يتفقد أضحيته حىت األعضاء الصغرية منهاأنه  .3

 .، وأعظم ألجر صاحبها-تعاىل-أنه لكما اكنت األضحية أىلغ وأكمل فيه أحب إىل اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

منحة العالم يف  - ـه 1415 اثلانية،: الطبعة. بريوت –عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي. دار الكتب العلمية  -
 م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -ه 1428 1رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط

توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ  -م 2006 - 1427 األوىل الطبعة - اإلسالمية املكتبة عثيمني، ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح -
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش  -م  2003 - ـه 1423الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة، 

سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء  - م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 
سنن  -بريوت.  -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -الكتب العربية 

 ـه 1395 اثلانية،: الطبعة. - مرص –انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  الرتمذي، لإلمام الرتمذي. حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون.
 املطبواعت مكتب. النسايئ سنن - م 2001 - ـه 1421 ، األوىل:  الطبعة الرسالة مؤسسة:  انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق أمحد، مسند - م 1975 -

 ضعيف - م2005 –ه 1426سري العالم رشح عمدة األحاكم، للشيخ البسام. دار امليمان. الطبعة األوىل : تي -  1406 ، اثلانية الطبعة. حلب - اإلسالمية
 .ه 1423 - األوىل:  الطبعة. الكويت - اتلوزيع و للنرش غراس مؤسسة:  النرش دار. األبلاين للشيخ األم، - داود أيب

   (64663) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مة.رواه ابن خزي راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ابن عمر  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
جود. .1 كبتني عند اهلوي إىل السُّ  تقديم ايلَدين ىلع الرُّ

 املراجع:املصادر و

ج ح ابن خزيمة، أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة، املحقق: حممد مصطىف األعظيم، انلارش: املكتب اإلساليم، بريوت. إرواء الغليل يف ختريصحي
وطار، م. نيل األ1985ه، 1405أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 

م. بلوغ املرام من أدلة 1993ه، 1413حممد بن يلع الشواكين ايلمين، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، انلارش: دار احلديث، مرص، الطبعة: األوىل، 
 .م 2014ه، 1435األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 

   (10940) الرقم املوحد:

: أن ابن عمر اكن يضع يديه قبل ركبتيه، وقال
يفعل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

 ذلك.
 

Ibn ‘Umar used to put his hands down 
before his knees, and he said: "The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, used to do that". 

 :احلديث .1923
اكن ابن عمر يَضع يديه قبل ُرْكَبتَِيه، وقال: اكن رسول 

 يَفعل ذلك. -صىل اهلل عليه وسلم-هلل ا

** 

1923. Hadith: 

Ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, used to put 

his hands down before his knees, and he said: "The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, used to do that". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث يدل ىلع أن املصيل يضع يديه قبل ركبتيه 
عند الزنول للسجود، لكن يعارضه حديث وائل بن 

يف أنَّ املصيل حني يهوي  -ريض اهلل عنه-حجر 
للسجود فإنه يضع ركبتيه قبل يديه. واملسألة 
 اجتهادية واألمر فيها واسع؛ وذلا خري بعض الفقهاء

املصيل بني األمرين، إما لضعف األحاديث من 
اجلانبني وإما تلعارضها وعدم رجحان بعضهما ىلع 
بعض يف نظره؛ ونتيجة هذا: السعة واتلخيري بني 

 اهليئتني.

** 

The Hadith indicates that the person offering the prayer 

should place his hands on the ground before his knees 

when going down into Sujud (prostration). However, the 

Hadith of Waa’il ibn Hujr, may Allah be pleased with 

him, contradicts this Hadith, stating that the worshiper 

should place his knees on the ground before his hands 

when going down into Sujud. It is a broad matter of 

Ijtihad (personal reasoning of scholars) which can 

accommodate multiple views. That is why some 

scholars of Fiqh give the worshiper the choice between 

the two actions, either due to the weakness of the 

Hadiths on both sides or due to their contradicting each 

other without any of them outweighing the others. 

Hence, this has led to accommodating the two views 

and giving the choice to the praying person to choose 

between the two positions. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

احتجم فصىل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل حمامجه

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, received Hijaamah 
treatment and offered the prayer without 

performing (a new) ablution. He only 
washed the places of cupping. 

 :احلديث .1924
صىل اهلل عليه -: أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

اْحتََجَم فصىلَّ ولم يتوضأ ولم يَزِْد عن َغْسِل » -وسلم
هِ   «.حَمَامِجِ

** 

1924. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the 

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

"received Hijaamah (wet cupping) treatment and 

offered the prayer without performing (a new) ablution. 

He only washed the places of cupping". 

  :درجة احلديث

ضعيف للفائدة: ليس لألبلاين 
حكم ىلع احلديث، لكن قال 
: احلافظ ابن حجر يف اتللخيص
يف إسناده صالح بن مقاتل وهو 
ضعيف، وادَع ابن العريب أن 

ادلارقطين صححه، وليس 
كذلك بل قال عقبة يف السنن: 
صالح بن مقاتل ليس بالقوي 

 وذكره انلووي يف فصل الضعيف.

** 

 Hadith Grade: 

يف هذا احلديث  أن احلجامة ال تنقض الوضوء، سواء 
اكن ادلم اخلارج قلياًل أو كثريا، ويؤيد هذا احلديث 

صىل اهلل عليه  -أنه ثبت عنه-إن اكن ضعيفا و -
أنه أوىص أمته باحلجامة يف أحاديث كثرية -وسلم 

كما ثبت ذلك عنه  -صىل اهلل عليه وسلم  -واحتجم 
ريض  -يف الصحيحني وغريهما واحتجم الصحابة 

ومع ذلك لم يأت حديث حيتج به فيه   -اهلل عنهم 
أن األصل: األمر بالوضوء من احلجامة. فدل ذلك ىلع 

بقاء الطهارة، وال يرتفع هذا األصل إال بديلل رشيع 
يدل ىلع أن خروج ادلم من ابلدن من غري السبيلني 
ناقض للوضوء. ويلحق باحلجامة:  ُك ما خيرج من 

بغري احلجامة كسحب  -من غري السبيلني  -ابَلدن 
ادلم باإلبر أو خروجه بسبب عملية جراحية أو 

اعدته كأصحاب الفشل اللكوي إخراجه للتنقية، ثم إ
ِه " يعين: أن  وغري ذلك. " ولم يَزِْد عن َغْسِل حَمَامِجِ

اكتىف بعد احِلَجامة  -صىل اهلل عليه وسلم  -انليب 

** 

This Hadith indicates that Hijaamah (wet cupping) does 

not nullify the ablution, regardless of the amount of 

blood that comes out as a result. What supports this 

Hadith –even though it is weak– is that it has been 

authentically reported that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, advised his Ummah 

to seek treatment with Hijaamah in many Hadiths. It has 

also been authentically reported in Sahih Al-Bukhari 

and Sahih Muslim and other books of Hadith that the 

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

as well as the Companions received treatment with 

Hijaamah; nevertheless, there exists no authentic 

Hadith stating a command to perform ablution after 

receiving Hijaamah. This proves that the principle is 

that the state of purification is maintained, and this 

principle does not change except with Shariah-

approved evidence that indicates that the blood flowing 

out of the body, from a place other than the genitals or 

the anus, nullifies the ablution. That same ruling of 

Hijaamah applies to everything that comes out of the 

body –except from the genitals or anus– without 

Hijaamah, such as drawing out blood with needles, or 

blood coming out as a result of surgery, or blood drawn 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ادلارقطين. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه -أنس اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اجلسم بصفة خمصوصة.اْحتََجَم : االحتجام : إخراج ادلم من  •

 :فوائد احلديث
 .أن احلجامة ال تنُقض الوضوء، ويلحق بها غريها كسحب ادلم، وادلم اخلارج بسبب اجلراحة أو غسيل الىلك .1

 .خروج ادلم من ابَلدن من غري الفرجني ال ينقض الوضوء سواء اكن قليال أو كثريا، ويلحق بادلم ُك خارج اكلصديد والقيح .2

 ." جا، فيستحب اتلداوي بها ؛ لقوهل صىل اهلل عليه وسلم  :" تداووا ِعبَاد اهللإباحة احلجامة، إال أن تتعني عال .3

 املراجع:املصادر و

سنن ادلارقطين/أبو احلسن ادلارقطين حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد  -
طبعة دار ابن  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -م.  2004 - ـه 1424 األوىل،: الطبعة -بلنان –مؤسسة الرسالة، بريوت  -برهوم

 ـه 1423اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -اجلوزي
مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -عناية عبد السالم السليمان  -ديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزاناألحا بفقه اإلملام تسهيل -. م 2003 -
الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -

ه. 1419الطبعة األوىل  -: دار الكتب العلمية-حلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري املؤلف: أمحد بن يلع حجر العسقالين اتللخيص ا -ه. 1427
 .م1989

   (8403) الرقم املوحد:

بغسل موضع احلجامة إلزالة ما بيق من آثار ادلم. 
واحلاصل: أن يقال: اخلارج من ابلدن من غري 

أو غريه السبيلني ال ينقض الوضوء، سواء اكن دما 
وسواء اكن كثريا أو قليال وسواء اكن عن طريق 
احلجامة أو بغريها وسواء خرج بقصد أو بغري قصد، 

 عمال بالرباءة األصلية.

out to be filtered then returned to the body (dialysis) like 

in case of those who suffer kidney failure, etc. "He only 

washed the places of cupping", i.e. after undergoing 

Hijamah, the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, only washed the places where he did the 

cupping to remove what remained of the blood traces. 

In brief, anything that comes out of the body, except 

from the genitals or anus, does not nullify the ablution, 

whether it is blood or otherwise, regardless of the 

amount, whether by way of Hijaamah or any other way, 

and whether it is intentional or unintentional, based 

upon the principle that the original state of purification 

is maintained. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود واللفظ هل وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يؤم : يصىل بهم إماما يف الصالة •

 :فوائد احلديث
نة؛ ألنه نائب يقوم مقام اإلمام الراتبجواز استخالف األعَم يف إمامة انلاس، ولو لم يكن أقرأ انلاس  .1  .وأعلمهم بالسُّ

استخلف ابن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  أم مكتوم يؤم انلاس وهو أعىم

The Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, appointed Ibn 

Umm Maktoom as his successor to lead the 
people in prayer, and he was blind. 

 :احلديث .1925
صىل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أنس 

مِّ َمْكُتوٍم يَُؤم انلاس وهو  -وسلم
ُ
اْستَْخلََف ابن أ

 أْعََم.

** 

1925. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported: “The 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, appointed Ibn Umm Maktoom as his 

successor to lead the people in prayer, and he was 

blind”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-ابن أم مكتوم  -صىل اهلل عليه وسلم- جعل انليب
خلًفا هل يف بعض أسفاره، فاكن يصيل  -ريض اهلل عنه

فرتة  -صىل اهلل عليه وسلم-بانلاس إماما نيابة عنه 
 -صىل اهلل عليه وسلم-غيابه؛ وإنما اكن اختياره 

مِّ مكتوم دون غريه؛ لسابقته يف اإلِسالم، فهو 
ُ
البن أ

اء والعلماء، من املهاجرين األولني، وه و من الُقرَّ
فاستحق اإلمامة بهذه الفضائل وغريها، ووالية انليب 

مِّ مْكتُوم ال تقترص ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
البن أ

الصالة، بل يه والية اعمة يف الصالة وغريها، فله أن 
يُفيت، وهل أن يقِض بني انلاس، ويدير مجيع شؤون 

 اهلل عليه صىل-أهل املدينة يف حال غياب انليب 
، ويدل هل ما رواه الطرباين عن عطاء عن ابن -وسلم

: استخلف -صىل اهلل عليه وسلم-عباس، أن انليب 
ابن أم مكتوم ىلع الصالة وغريها من أمر املدينة. 
حسنه األبلاين يف إرواء الغليل، ويف رواية أيب داود 

استخلف  -صىل اهلل عليه وسلم-األخرى: أن انليب 
 تُوم ىلع املدينة مرتني.ابن أم َمكْ 

** 

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

him, appointed Ibn Umm Maktoom as his successor in 

Madinah as he went on some journeys. This is because 

Ibn Umm Maktoom was more qualified than others. He 

was one of the first people to accept Islam, and he was 

also a scholar and a skilled reciter of the Qur’an. 

Therefore, he deserved to be put in a leadership 

position. He would issue Islamic verdicts, judge 

between people, and manage all the affairs of Madinah 

while the Messenger was absent.  This is proven by a 

narration in which Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased 

with him, reported: “The Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, appointed Ibn Umm 

Maktoom as his successor in prayer and the other 

affairs of Madinah.” [At-Tabaraani] In another narration: 

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

upon him, appointed Ibn Umm Maktoom as his 

successor in Madinah twice.” [Abu Dawood] 
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مِّ مكتوم  -صىل اهلل عليه وسلم-فيه ثقة انليب  .2
ُ
وهذه اثلِّقة تعترب من َمنَاقِِبه الِكبَار، فيه ثقة مؤيدة بالعصمة  -ريض اهلل عنه-بعبد اهلل ابن أ

هادة انلبوية ىلع صالحه  .انلَّبوية، فتكون اكلشَّ

 . ىلع القضاء والُفتْيَا وغري ذلكصحة والية األعَم .3

 املراجع:املصادر و

عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن
وداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، م. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أب2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

ِمن املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 2003ه، 1423َسة بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامِ 

م. فتح 2006ه، 1427املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
قيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حت

 .ه1427األوىل 
   (11308) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايئ وأمحد وادلرايم.رواه أبو داود وابن ماجه والنس راوي احلديث:

َ بلصٍّ قد  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  ِتي
ُ
أ

اعرتف اعرتافًا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول 
 «ما إخالك رسقت»: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

 

A thief, who confessed his theft, was 
brought to the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, 
but nothing was found with him. The 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and 
blessings be upon him, said to him: I do not 

think you have stolen (anything)! 

 :احلديث .1926
-أن انليب  -ريض اهلل عنه- أمية املخزويم عن أيب

ِِتَ بِلصٍّ قد اعرَتَف اعرتافًا  -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
أ

صىل اهلل عليه -ولم يوجد معه متاع، فقال رسول اهلل 
، قال: بىل، فأاعد عليه «ما ِإَخالُك رسقَت »: -وسلم

مرتني أو ثالثًا، فأمر به َفُقطع، وِِجء به، فقال: 
فقال: أستغفُر اهلل وأتوب « وتُب إيله استغِفِر اهلل»

 ثالثا.« امهلل تب عليه»إيله، فقال: 

** 

1926. Hadith: 

Abu Umayyah al-Makhzoomi, may Allah be pleased 

with him, reported: "A thief, who confessed his theft, 

was brought to the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, but nothing was 

found with him. The Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, said to him: 'I do not 

think you have stolen (anything)!' The man replied: 'Yes 

I have.' The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, repeated that to him twice or 

thrice, and then he ordered that his hand should be cut 

off. He was then brought to the Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, who said 

to him: 'Ask Allah for forgiveness and repent to Him.' 

The man said: 'I ask Allah for forgiveness and turn to 

Him in repentance.' The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, then said 

three times: 'O Allah! Accept his repentance”’. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن رجاًل رسق وقد حصل منه اعرتاف 
اتلثبت  -عليه الصالة والسالم-برسقته، فأراد انليب 

من ذلك، فقال هل: ما أظنك رسقت وكرر عليه ذلك، 
صىل اهلل -فلما كرر السارق ذلك تيقن رسول اهلل 

صلت منه، فعند ذلك أن الرسقة قد ح -عليه وسلم
 -تعاىل-قطع يده، ثم ِجء به وأمره أن يتوب إىل اهلل 

باتلوبة،  -عليه الصالة والسالم-ففعل، وداع هل انليب 
واحلديث أصل عند الفقهاء يف تلقني السارق إقراره 

 مرة أو مرتني

** 

According to the Hadith, a man committed theft and 

confessed his crime. The Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, wanted to verify his 

confession. So, he, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, told the man repeatedly that he believed 

that he did not commit that theft. However, when the 

man insisted on his confession and repeated it, the 

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

became sure that he actually committed that theft, and 

ordered his hand to be cut off. Then, the man was 

brought to the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, who asked him to repent to 

Allah, the Almighty, and so he did. Thereupon, the 

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

supplicated for him and invoked Allah to accept his 

repentance. Muslim jurists considered this Hadith as a 

basic evidence that a thief must be asked to repeat and 

confirm his confession twice or thrice. 
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 -ريض اهلل عنه-أبوأمية املخزويم  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
قَرَّ برسقته. •

َ
ِت بلصٍّ قد اعرتَف : ِِجَء بسارق قد أ

ُ
 أ
، أي ما أظنك رسقت، أراد بذلك: تلقينه الرجوع عن االعرتاف •  .ما إَِخالك رسقْت : إخالك بكرس اهلمزة، هو املشهور، من خال: بمعىن: ظنَّ

 :فوائد احلديث
 .أنَّ املعرتِف بالرسقة إذا لم يوجد معه املتاع املرسوق، فإنَّه يرشع تلقينه الرجوع عن اعرتافه؛ يلكون شبهة يف درء حد الرسقة عنه .1

، ىلع االعرتاف، بعد أن أاعد  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .2 ن السارق الرجوع عن اعرتافه بقوهل: "ما إخالك رسقت"، لكن السارق أرصَّ لقَّ
تني أو ثالثًا، فلما أرصَّ لم يبق إالَّ تنفيذ حكم اهلل فيه، فأمر به فُقِطعت يده  .تلقني الرجوع عليه مرَّ

 .أنَّ السارق املقر ىلع نفسه، إذا لقن الرجوع عن إقراره، وأرصَّ عليه، فلم يرجع أنه يقام عليه احلد فتقطع يده .3

 .ث أاعد عليه القول عدة مراتوعدم استعجاهل حي -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .4

 .ويتوب إيله -تعاىل-أنه يطلب من الشخص بعد إقامة احلد عليه أن يستغفر اهلل  .5

 .صحة توبة صاحب الكبرية؛ إذ الرسقة من كبائر اذلنوب .6

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية.   -سنن أيب داود - نن الكربى للنسايئ، حققه وخرج الس -سليمان بن األشعث السِّ
 حممد - الرتمذي سنن - م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة 

 –بة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب مكت رشكة- عوض عطوة وإبراهيم ابلايق عبد فؤاد وحممد شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق الرتمذي، ، عيىس بن
 إحياء دار -ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن - م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن  -وط األرنؤ شعيب: املحقق حنبل بن أمحد اإلمام مسند - احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب
مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم( عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل  -م  2001 - ـه 1421عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  دار -بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، اتلمييم حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين 
توضيح األحاكم رشح  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان -م  2000 - ـه 1412

 بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة–كرمة امل مكة–مكتبة األسدي  -بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام
 املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح -  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار  - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -القاهرة اإلسالمية املكتبة -عثيمني ابن للشيخ
 رشح يف املفاتيح - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم -إرشاف: زهري الشاويش -السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين 

دار انلوادر، وهو  -حتقيق ودراسة: جلنة خمتصة من املحققني بإرشاف: نور ادلين طالب  -ملشهوُر بالُمْظِهري ا احلسن بن حممود بن احلسني -املصابيح
 .م 2012 - ـه 1433الطبعة: األوىل،  -وزارة األوقاف الكويتية -من إصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية 

   (58248) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َكيِْدر : هو ابن عبد امللك الكندي ملك ُدوَمة اجلندل يف اجلاهلية. •

ُ
 أ
 .ُدوَمة : ُدومة وقيل َدْومة، بدلة أثرية زراعية تقع ىلع حدود اململكة العربية السعودية يف منطقة اجلوف، ويه اعصمتها •

 .حَقن دَمه : صانه ومنعه أن يقتل ويسفك دمه •

بعث خادل بن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
د إىل أكيدر دومة فأخذ فأتوه به، فحقن هل الويل

 دمه وصاحله ىلع اجلزية
 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, sent Khaalid ibn al-
Waleed to Ukaydir of Doomah (Doomat-ul-

Jandal). He (Ukaydir) was seized and 
brought to the Prophet, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, who spared his 

life and made a peace treaty with him on 
condition that they should pay Jizyah (a per 
capita tax levied by the Muslim state on its 

non-Muslim subjects). 

 :احلديث .1927
وعن عثمان بن  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

صىل اهلل -أن انليب » -هلل عنهريض ا-أيب سليمان 
َكيِْدِر ُدوَمَة؛  -عليه وسلم

ُ
بعث خادل بن الويلد إىل  أ

ِخذ فأتوه به، فََحَقَن هل َدَمُه وَصاحَلَه ىلع اجِلْزَية
ُ
 «.فأ

** 

1927. Hadith: 

Anas ibn Maalik and `Uthmaan ibn Abu Sulaymaan, 

may Allah be pleased with them, reported: "The 

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

sent Khaalid ibn al-Waleed to Ukaydir of Doomah 

(Doomat-ul-Jandal). He (Ukaydir) was seized and 

brought to the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, who spared his life and made a 

peace treaty with him on condition that they should pay 

Jizyah (a per capita tax levied by the Muslim state on 

its non-Muslim subjects)”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

خادل بن الويلد من  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث انلَّيب 
اكن هناك يف أيام الغزوة إىل أكيدر، تبوك يف رسية ملا 

ه انلَّيب  -فأرسه وفتح حصنه، واعد به إىل املدينة، فردَّ
إىل بالده، ورضب عليه اجلزية،  -صىل اهلل عليه وسلم

 مع كونه من العرب، ولم يكرهه ىلع اإلسالم.

** 

During the Battle of Tabook, the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, sent Khaalid ibn al-

Waleed, may Allah be pleased with him, as a 

commander of a detachment to Ukaydir of Doomat-ul-

Jandal. Khaalid, may Allah be pleased with him, took 

Ukaydir as a captive, conquered his fort, and brought 

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

upon him, in Madinah. The Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, allowed him to return to his 

country, and imposed on him the Jizyah (a per capita 

tax levied by the Muslim state on its non-Muslim 

subjects), despite the fact that he was an Arab. This 

Hadith proves that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, did not coerce Ukaydir into 

embracing Islam. 
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 :فوائد احلديث
 .احلديث من أدلة أصل مرشوعية أخذ اجلزية من الكفار برشطها، ولو اكنوا من غري أهل الكتاب واملجوس .1

 .اجلزية من خصوص كفرة العرب جواز أخذ .2

 .أكيدر ىلع اإلسالم وأقره ىلع اجلزية -صىل اهلل عليه وسلم-عدم اإلكراه ىلع اإلسالم حيث لم يكره انليب  .3

 .جواز عقد الصلح مع الكفار .4

 املراجع:املصادر و

إلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن وا اجلالل ذي فتح. بريوت –انلارش: املكتبة العرصية، صيدا -املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد-سنن أيب داود
م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، 

ُ
ه. توضيح األحاكم 1427صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،  .1423من بلوغ املرام ، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة ،
. منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، 1427صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ، الرياض ،الطبعة األوىل ، 

انلارش: دار -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري-ين . بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقال1428الطبعة األوىل، 
,  لألبلاين األم - داود أيب صحيح - احلديث دار: انلارش الصنعاين، إسماعيل بن حممد  السالم، سبل. ه 1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –الفلق 

 .ه 1423 األوىل،: الطبعة واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة
   (64631) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-املغرية بن شعبة   اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بِنَاِصيَِتِه : انلَّاصية الشعر اذلي يكون يف مقدم الرأس. •
 .الِعَمامة : ثوٌب يُلَف وُيَدار ىلع الرَّأس •

 .جلدلاخلُف : ما يلبس يف الرجلني، ويكون من ا •

 :فوائد احلديث
 .اجلمع بني املسح ىلع انلَّاصية وىلع العمامة .1

 جواز املسح ىلع اخلفني وحنوهما، إذا لبسهما بعد كمال طهارة .2

 املراجع:املصادر و

 رشح السالم سبل. بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،  تأيلف املرام، بلوغ

م منحة العالم يف رشح  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
 ـه تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  1431 ـهـ  1427املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ،  بلوغ

 .م 2006 ـه 1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
   (8382) الرقم املوحد:

توضأ، فمسح  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  بناصيته، وىلع العمامة واخلفني

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, performed ablution 
and passed a wet hand on his forelock, over 
the turban, and over the two leather socks. 

 :احلديث .1928
صىل -: أن انليب - اهلل عنهريض-عن املغرية بن شعبة 

توضأ، فمسح بَِناِصيَِتِه، وىلع الِعَمامة  -اهلل عليه وسلم
ني.  واخلُفَّ

** 

1928. Hadith: 

Al-Mugheerah ibn Shu`bah, may Allah be pleased with 

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

blessings be upon him, performed ablution and passed 

a wet hand on his forelock, over the turban, and over 

the two leather socks". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب املغرية بن شعبة 
م شعر  -اهلل عليه وسلم مسح ىلع ناصيته ويه: مقدَّ
ل املسح ىلع العمامة، ولم يقترص ىلع الرأس، ثم أكم

املسح ىلع بعض الرأس، بل كمل املسح ىلع العمامة، 
أيضا املسح ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-ومن هديه 

 اخلفني، كما يف هذا احلديث وغريه.

** 

Al-Mugheerah ibn Shu`bah, may Allah be pleased with 

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

blessings be upon him, wiped over his forelock, which 

is the front of his head at the hairline, then he completed 

the wiping over his turban. He did not suffice with wiping 

part of his head; rather, he completed wiping his head 

by wiping over the turban. From the Prophet's guidance 

as well is wiping over the leather socks, as mentioned 

in this Hadith and others. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بريدة بن احلصيب  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وكذلك  إذا لم تكن دونها : أي: قدامها )أم( يعين إن لم تكن أم امليت موجودة، فإن اكنت أم امليت حية ال ترث اجلدة ال أم األم وال أم األب، •

 إلم تكن جدة أقرب للميت موجودة.
 :فوائد احلديث

 .بيان أن اجلدة هلا السدس، برشط أن ال توجد أم حتجبها .1

ن الورثة املتساوين يف اجلهة وادلرجة يتساوون يف املرياث، فبناء عليه إذا اجتمع جدات وارثات، يف درجة واحدة، اشرتكن يف قاعدة اإلرث: أ .2
 .السدس

أن قاعدة اتلوارث األخرى: أن األقرب من الورثة يسقط األبعد منه، فاجلدة القريبة تسقط اليت يه أبعد منها، من أي جهة جاءت ىلع  .3
 .الراجح

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية.   -أيب داود سنن  - منحة العالم يف رشح بلوغ  -سليمان بن األشعث السِّ
مكتبة  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان

 اإلسالمية املكتبة -عثيمني ابن للشيخ املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–دي األس
ة طبع بدون -احلديث دار - الصنعاين، إسماعيل بن حممد/ السالم سبل - -1427 األوىل الطبعة -بيويم إرساء وأم رمضان صبيح حتقيق -القاهرة

 مرقاة - ـه 1423 - األوىل:  الطبعة -الكويت - اتلوزيع و للنرش غراس مؤسسة - األبلاين ادلين نارص حممد/األم –ضعيف أيب داود  -وبدون تاريخ 

جعل للجدة  -ليه وسلمصىل اهلل ع-أن انليب 
  السدس، إذا لم يكن دونها أم

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, appointed a sixth 
(of the inheritance) to the grandmother if 

there is no mother to inherit thereby 
excluding the grandmother from 

inheritance. 

 :احلديث .1929
صىل اهلل عليه -دة عن أبيه: أن انليب عن ابن بري

. -وسلم مٌّ
ُ
ُدَس، إذا لم يَُكن ُدوَنَها أ ة السُّ  َجَعَل للَجدَّ

** 

1929. Hadith: 

Ibn Buraydah reported from his father that the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, 

appointed a sixth (of the inheritance) to the 

grandmother if there is no mother to inherit thereby 

excluding the grandmother from inheritance. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن مرياث اجلدة السدس سواء اكنت أم 
أم أو أم أب، ويشرتك فيه اجلدتان فأكرث إذا استوين 

اختلفن سقطت ابلعدى من اجلهتني بالقرىب، فإن 
 فتسقط أم األم باألم، وتسقط أم أم األب بأم األب.

** 

This Hadith shows that the grandmother's share of 

inheritance is one sixth, whether she is the mother's 

mother or the father's mother. Two or more 

grandmothers share one sixth if they are of the same 

degree. If they differ, then the closer grandmother 

inherits while the distant grandmother does not. For 

example, the mother's mother takes nothing when the 

mother is there. Also, the father's grandmother takes 

nothing when the father's mother is there. 
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م، البن حجر، دار األحاك أدلة من املرام بلوغ - 1 ط 2001 - 1422: النرش سنة. العلمية الكتب دار: انلارش للتربيزي، املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح
 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

   (64720) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 رضب : جدل ابلكر مائة جدلة. •
 .بدله ملدة سنةغرب : أبعده عن وطنه، واملعىن: حكم عليه بانليف عن  •

 :فوائد احلديث
، فرضبا الزاين ابلكر، فجدلاه مائة جدلة، كما يف اآلية -صىل اهلل عليه وسلم-نفذا يف خالفتهما ُسنة انليب  -ريض اهلل عنهما-أنَّ أبا بكر وعمر  .1

ٍة{ ]انلور:  وا ُُكَّ َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجدْلَ ايِن فَاْجدِلُ اِنيَُة َوالزَّ  .[2الكريمة: }الزَّ

ت السنة أيًضا بذلك أنَّ  .2 با الزاين ابلكر عن بدله إىل بدل آخر اعًما اكماًل، كما صحَّ  .اخلليفتني الراشدين غرَّ

 .-ريض اهلل عنهما وأرضاهما-بقاء هذا احلد، وأنَّه لم يُنَسخ ولم يبدل، بل نفذه هذان اإلمامان الكبريان  .3

 .فيه اجلريمة، وينشأ مع مجاعة آخرين، ويتطهر من هذا اخللق، ويعود نقياً  أنَّ فائدة اتلغريب يه إبعاد اجلاين عن جمتمعه اذلي حصلت .4

 املراجع:املصادر و

 ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -
توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة  - م2006 - 1427 األوىل الطبعة - اإلسالمية املكتبة عثيمني،

اململكة العربية السعودية الطبعة:  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  إرواء -م  2014 - ـه 1435األوىل، 

: الطبعة. - مرص – احلليب ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش. وآخرون شاكر حممد أمحد:  حتقيق. الرتمذي لإلمام الرتمذي، سنن - م1985
 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،

   (58237) الرقم املوحد:

رضب وَغرََّب،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
وأن أبا بكر رضب وَغرََّب، وأن عمر رضب 

 وَغرََّب 
 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, beat and exiled, Abu 
Bakr beat and exiled, and `Umar beat and 

exiled. 

 :احلديث .1930
رَضََب  -صىل اهلل عليه وسلم-عن ابن عمر أن انليب 

وََغرََّب، وأن أبا بكر رَضََب وََغرََّب، وأن عمر رَضََب 
 وََغرََّب.

** 

1930. Hadith: 

Ibn `Umar reported that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, beat and exiled, Abu Bakr 

beat and exiled, and `Umar beat and exiled. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنَّ  -ريض اهلل عنهما-يف هذا احلديث خيرب ابن عمر 
زاين ابلكر أقام حّد ال -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

جبدله مائة جدلة ونفيه عن بدله مدة سنة اكملة، وأن 
فعال ذلك، فدلَّ  -ريض اهلل عنهما-أبا بكر وعمر 

ىلع أنَّ اتلغريب تابع للحدِّ وأنه من تمام احلّد، وأنه 
صىل اهلل -غري منسوخ؛ ألنه ُطبِّق بعد وفاة انليب 

 .-عليه وسلم

** 

In this Hadith, Ibn `Umar, may Allah be pleased with 

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

blessings be upon him, applied the punishment of 

fornication on virgin fornicators with one hundred 

lashes and one year of exile. Abu Bakr and `Umar, may 

Allah be pleased with both of hem, did the same. So, 

this is proof that exiling is part and parcel of the 

prescribed punishment for fornication. It was not 

abrogated, for it was applied after the Prophet's death. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 -صىل اهلل عليه وسلم-كم ال تزال اعمرة باملزارع والساكن، واكنت مسكنا لليهود، حىت فتحها انليب 160 خيرب : بالد شمايل املدينة تبعد عنها •

 اعم سبع، فأقرهم ىلع فالحتها كما يف هذا احلديث حىت أجالهم عمر يف خالفته.
 .بشطر ما خيرج منها : الشطر، يطلق ىلع معان، منها انلصف، وهو املراد هنا •

 .انلخل والكرم وغريهمامن ثمر : اعم ثلمر  •

 .أو زرع : أو هنا للتنويع، أو بمعىن الواو كما يف الرواية األخرى •

 :فوائد احلديث
 جواز املزارعة واملساقاة، جبزء مشاع مما خيرج من الزرع اثلمر، واملزارعة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يزرعها هل، مقابل نصف احلصاد .1

ة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يسقيها هل، مقابل نصف احلصاد أو ربعه أو النسبة اليت أو ربعه أو النسبة اليت يتفقان عليها، واملساقا
 .يتفقان عليها

 .ظاهر احلديث، أنه ال يشرتط أن يكون ابلذر من رب األرض .2

اعمل أهل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  خيرب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, made an agreement 

with the people of Khaybar to work and 
cultivate in return for half of the fruits or 

crops produced. 

 :احلديث .1931
-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمر 
اعمل أهل خيرب بَِشْطِر ما  -صىل اهلل عليه وسلم

 خيرج منها من َثَمٍر أو زرع.

** 

1931. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, made an agreement with the 

people of Khaybar to work and cultivate in return for half 

of the fruits or crops produced. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بدلة خيرب بدلة زراعية، اكن يسكنها طائفة من ايلهود. 
يف السنة  -صىل اهلل عليه وسلم-فتحها انليب  فلما

السابعة من اهلجرة، وقسم أراضيها ومزارعها بني 
الغانمني، واكنوا مشتغلني عن احلراثة والزراعة 
باجلهاد يف سبيل اهلل وادلعوة إىل اهلل تعاىل، واكن يهود 
"خيرب" أبرص منهم بأمور الفالحة أيضاً، لطول 

صىل اهلل -ذا أقر انليب معاناتهم وخربتهم فيها، هل
أهلها السابقني ىلع زراعة األرض وسيْق  -عليه وسلم

الشجر، ويكون هلم انلصف، مما خيرج من ثمرها 
وزرعها، مقابل عملهم، وللمسلمني انلصف اآلخر، 

 لكونهم أصحاب األصل.

** 

Khaybar is a farming town inhabited by a group of the 

Jews. After the conquest of Khaybar on the seventh 

year of Hijrah, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, divided and distributed its lands 

and farms among the victorious Muslims. Muslims were 

busy with fighting in the cause of Allah and calling 

people to Islam and had no time for cultivation. The 

Jews of Khaybar, however, were more knowledgeable 

about cultivation because of their long years of 

experience in farming. For this reason, the Prophet, 

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

an agreement with the Jews to cultivate the land and 

irrigate the trees. They would receive half of the 

produce of its fruits and crops as a payment for their 

labor, while the Muslims would receive the other half for 

being the land owners. 
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 .أنه إذا ُعِلَم نصيب العامل، أغىن عن ذكر نصيب صاحب األرض أو الشجر، ألنه بينهما .3

 .ارعة يف بستان واحد، بأن يساقيه ىلع الشجر، جبزء معلوم وزراعة األرض جبزء معلومجواز اجلمع بني املساقاة واملز .4

 .جواز معاملة الكفار بالفالحة، واتلجارة، واملقاوالت ىلع ابلناء والصنائع، وحنو ذلك من أنواع املعامالت .5

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
األحاكم،  ه. اإلملام برشح عمدة1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن 1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-للشيخ إسماعيل األنصاري 
 .ه1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-حالق 

   (6023) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عمران بن حصني  اتلخريج:
 املرام. بلوغ مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فََدى : يقال: فداه من األرس، يفديه فداًء: استنقذه بماٍل وحنوه. •
 .أسارى : مجع: "أسري"، وجيمع أيًضا ىلع: "أرسى"، مثل: ساكرى وسكرى، واألسري: هو من أخذه األعداء وحبسوه عندهم •

 :فوائد احلديث
 .جواز فداء أرسى املسلمني بأرسى املرشكني .1

 .يف أسارى بدر حيث أطلقهم ىلع أن يعلموا أهل املدينة -صىل اهلل عليه وسلم-بمنفعة كما فعل انليب جواز فداء األسري املرشك بمال أو  .2

 .عناية اإلسالم باألسارى وحرصه ىلع ختليصهم .3

 املراجع:املصادر و

ؤوط. انلارش : مسند أمحد، حتقيق شعيب األرن - ـه  1395سنن الرتمذي, ت:حممد فؤاد عبد ابلايق , مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة: اثلانية،  -
 - ـه 1405إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين , املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية  -م  2001 - ـه 1421مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، 

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

 .1427الطبعة األوىل  -ح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية فتح ذي اجلالل واالكرام برش - ـه1428 1اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط
   (64614) الرقم املوحد:

فدى رجلني  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  لمني برجل من املرشكنيمن املس

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

freedom of two Muslim men in captivity in 
exchange for a man from the polytheists. 

 :احلديث .1932
صىل اهلل عليه -أّن انليب »عن عمران بن حصني 

ُجٍل ِمن فََدى رَُجلنَْيِ ِمن املسلمني برَ  -وسلم
 «.املرشكني

** 

1932. Hadith: 

‘Imraan ibn Husayn reported: "The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, obtained the 

freedom of two Muslim men in captivity in exchange for 

a man from the polytheists". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -يف هذا احلديث خيرب عمران بن حصني 
أعطى  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -عنهما

املرشكني رجاًل منهم وأخذ ماكنه رجلني من 
املسلمني. وقد ذكر الفقهاء أن املسلمني إذا أرسوا 
أحداً من أهل احلرب فإن اإلمام خيري فيهم بني أربعة 

, ختيري مصلحة واجتهاد يف األصلح ال ختيري أمور
شهوة: إما القتل, وإما اسرتقاقهم, وإما املنُّ عليهم 
بدون يشء, وإما الفداء بمال أو أسري مسلم بأن 
يُطلق األسري الاكفر مقابل إطالق رجل مسلم مأسور 

 عند الكفار.

** 

In this Hadith, ‘Imraan ibn Husayn, may Allah be 

pleased with both of them, says that the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, gave the 

polytheists a man from them and took two Muslim men 

from them instead. The Muslim jurists say that if the 

Muslims take prisoners of war, the Imam has four 

choices regarding them. These choices should be 

based upon the ruler's keenness to realize the best 

interest of Muslims. They are: killing them, enslaving 

them, setting them free for nothing, or setting them free 

for money or in exchange for Muslims imprisoned by 

the disbelievers. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن حبان. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-وائل بن ُحْجر  اتلخريج:
 صحيح ابن حبان. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فرج بني أصابعه : باعد بني أصابع يديه، حني قبضه بهما ىلع ركبتيه. •

 :فوائد احلديث
كوع .1 كبتني، أثناء الرُّ احتني من الرُّ  .استحباب تمكني الرَّ

كبتنياستحباب تَفريج أصابع ايلدين يف الرُّ  .2  .كوع عند الَقبض ىلع الرُّ

جود .3  .َضمُّ أصابع ايلَدين أثناء السُّ

 املراجع:املصادر و

 اثلانية،: الطبعة بريوت –صحيح ابن حبان، تأيلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، البُسيت، حتقيق: شعيب األرناؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة 
ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف:  نارص حممد: تأيلف وزيادته، الصغري اجلامع صحيح. 1993 - 1414

اهلل بن  حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  2003 - ـه 1423ي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسد

 .م 2006 _ ـه 1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
   (10928) الرقم املوحد:

اكن إذا ركع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه

Whenever the Prophet, may Allah's peace 
and blessings be upon him, bowed, he 

would spread out his fingers, and whenever 
he prostrated, he would join them together. 

 :احلديث .1933
صىل -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن وائل بن حجر 

َج أصابَِعه وإذا َسجد  -اهلل عليه وسلم اكن إذا ركع فَرَّ
 َضمَّ أَصابِعه.

** 

1933. Hadith: 

Waa’il ibn Hujr, may Allah be pleased with him, 

reported: “Whenever the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, bowed, he would spread 

out his fingers, and whenever he prostrated, he would 

join them together”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

َج أصابَِعه وإذا َسجد معىن احلديث:" اكن إذا ركع فَرَّ 
 -صىل اهلل عليه وسلم-َضمَّ أَصابِعه " أي: أن انليب 

ج  يه ويفرِّ كوع يقبض ىلع ُركبتيه بَِكفَّ اكن يف الرَّ
كوع، وأثبت  بني أصابعه؛ ألن ذلك أمَكن من الرُّ
حلصول تَسوية ظهره برأسه. وأما يف السجود فيضع 

يه ىلع األرض، ويضمَّ أصابعه فيلصق بعضه ا كفَّ
ببعض؛ يلحصل بذلك كمال استقبال الِقبْلَة بها، وهو 

جود.  أْعَون ىلع حتملها أثناء السُّ

** 

The Hadith indicates that when the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, bowed, he 

would hold his knees with his palms and spread out his 

fingers, as this posture helps a person bow properly 

and straighten his back at the same level with his head. 

And in prostration, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, would place his palms on the 

ground and join his fingers together, leaving no space 

between them, so that he could face the Qiblah 

perfectly. This also makes prostration less 

burdensome. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن خزيمة. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 صحيح ابن خزيمة. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
غة يطلق ىلع عدة معاٍن منها: دوام الطاعة، وطول القيام، والسكوت، وادلاعء، وهو أشهرها. وعند الفقهاء: القنوت: ادلاعء يف القنوت : يف الل •

 الصالة قائماً، بعد الرفع من الركوع يف الركعة األخرية، وهذا معىن )قنت( هنا.
 :فوائد احلديث

 .مس، والوترالقنوت هنا: هو ادلاعء بعد الركوع من الركعة األخرية يف الصلوات اخل .1

 .مرشوعية القنوت يف انلوازل .2

ى وحال املقصود بانلوازل اليت يرشع فيها ادلاعء يف الصلوات هو ما اكن متعلقا بعموم املسلمني، اكعتداء الكفار ىلع املسلمني، وادلاعء لألرس .3
 .املجااعت، وانتشار األوبئة وغريها

 .بطل الصالة، وإنَّما اخلالف يف استحباب تركه، أو اتلفصيل يف ذلك والصواب استحبابهأمجع العلماء ىلع أنَّ فعل قنوت انلوازل أو تركه ال ي .4

 املراجع:املصادر و

م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر،  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 
م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -، الرياض دار القبس للنرش واتلوزيع

اكن ال يقنت  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
   قومإال إذا داع لقوم، أو داع ىلع

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, did not say the 

Qunut (audible supplications in prayer) but 
he would pray for welfare of a people or 

doom of others. 

 :احلديث .1934
صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

إذا داع لقوم، أو : اكن ال يقنت إال -اهلل عليه وسلم
 داع ىلع قوم.

** 

1934. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

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

blessings be upon him, did not say the Qunut (audible 

supplications in prayer) but he would pray for welfare of 

a people or doom of others. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث الرشيف املواطن اليت اكن يقنت فيها 
ويه إما حال ادلاعء  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

لقوم، أو حال ادلاعء ىلع قوم، وبهذا يتبني مرشوعية 
د يف الصالة املكتوبة قنوت القنوت يف انلوازل، ولم ير

غريه، وهو خمصوص بأيام الوقائع وانلوازل؛ ألنَّ انليب 
اكن ال يقنت إالَّ إذا داع لقوم  -صىل اهلل عليه وسلم-

مسلمني، أو داع ىلع الاكفرين، وهذا القنوت ال 
خيتص بصالة دون صالة، بل ينبيغ اإلتيان به يف 

 مجيع الصلوات.

** 

This noble Hadith shows the cases in which the 

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

used to say the Qunut (audible supplications in prayer). 

He used to do it either when making supplication for 

some people or make supplication against some 

people. This confirms the permissibility of saying the 

Qunut during disasters or calamities. There is no text 

proving that Qunut has been made in obligatory prayers 

except at times of disasters and calamities. This is 

because the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, did not say the Qunut except he would 

supplicate for welfare of  a Muslim people or supplicate 

for destruction of the disbelievers. This type of Qunut is 

not specific for a certain prayer; rather, one should do 

it during all the prayers. 
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ه. صحيح ابن خزيمة، املحقق: د. 1415ه. سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، 1428 1الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
 .بريوت. فتاوى اللجنة ادلائمة، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -األعظيم، انلارش: املكتب اإلساليم  حممد مصطىف

   (10934) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-حفصة  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 سنية راتبة الفجر. .1
 .أن وقت راتبة الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الصالة املفروضة .2

 .استحباب اتلَّخفيف يف راتبة الَفجر، لكن حبيث ال خُيل بأراكنها .3

اكن يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, used to pray two 

light Rak`ahs after the break of dawn. 

 :احلديث .1935
صىل اهلل -أن انليب » -ريض اهلل عنها-عن حفصة 
اكن يُصيل ركعتني َخفيفتني بعد ما  -عليه وسلم
 ، ويف رواية: قبل أن تُقام الصالة.«يَطلع الفجر

** 

1935. Hadith: 

Hafsah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

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

used to pray two light Rak`ahs after the break of dawn." 

Another narration reads: "before the (morning) prayer 

would start". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

حلديث عن يف هذا ا -ريض اهلل عنها-خترب حفصة 
وأنه اكن يُصيل ركعتني،  -صىل اهلل عليه وسلم-حاهل 

ويه راتبة الفجر، وال يَزيد عليهما؛ ملا رواه مسلم 
أنها قالت: )إذا  -ريض اهلل عنها-من حديث حفصة 

طلع الفجر، ال يصيل إال ركعتني َخفيفتني(. وقوهلا يف 
هذا احلديث "َخفيفتني" تعين: خيفف يف القيام 

كوع  ِة ختفيفه والرُّ جود، ومن ِشدَّ صىل اهلل -والسُّ
كما يف  -ريض اهلل عنها-تقول اعئشة  -عليه وسلم

ابلخاري: "هل قرأ بأم الكتاب؟" ويف رواية يف املوطأ: 
يلُخفف  -صىل اهلل عليه وسلم-"إن اكن رسول اهلل 

ركعيت الفجر، حىت إين ألقول: أقرأ بأم القرآن أم ال؟" 
 -صىل اهلل عليه وسلم-وليس معىن هذا أنه اكن 

كوع  يرُسع فيهما حبيث خيل بأراكنها، من القيام والرُّ
جود، واملعىن الصحيح: أنه  صىل اهلل عليه -والسُّ

اكن خيففهما مقارنة ببقية اتلطواعت، اليت  -وسلم
ُعهد عنه اإلطالة فيها. "بعد ما يَطلع الفجر" تعين: 

تُقام  إذا طلع الفجر بَادر بهاتني الركعتني"قبل أن
الصالة" وهذا يعين أن وقت ركعيت الَفجر من وقت 

بح.  طلوع الفجر إىل صالة الصُّ

** 

Hafsah, may Allah be pleased with her, informs us in 

this Hadith about one of the regular practices of the 

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

He used to pray two Rak`ahs, which are the regular 

Sunnah prayer before Fajr. He did not pray more than 

two, as mentioned in the narration in Sahih Muslim on 

the authority of Hafsah, may Allah be pleased with her, 

in which she said: "When the dawn broke, he would not 

pray except two light Rak`ahs." "Light" in this Hadith 

means that he used to shorten the standing, bowing, 

and prostration to such an extent that `A'ishah used to 

wonder –as mentioned in Sahih Al-Bukhari– whether 

he had recited Surat-ul-Faatihah or not. This does not 

mean that he used to perform them so quickly that he 

would neglect some of the pillars of the prayer of 

standing, bowing, and prostrating. Rather, the correct 

meaning is that he used to shorten them in comparison 

to the rest of the voluntary prayers, which he would 

usually lengthen. "After the break of dawn", i.e. as soon 

as dawn broke, he would hasten to perform those two 

Rak`ahs before the Iqaamah (second call to prayer) of 

the Morning Prayer. This means that the time for the 

two regular voluntary Rak`ahs of Fajr starts at the break 

of dawn and lasts until the Iqaamah of the Morning 

Prayer. 
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اتبة تصىل  .4  .يف ابليت، وذلك هو األفضل واألحسنأن الرَّ

 املراجع:املصادر و

ه. فتح ابلاري رشح 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
ه. 1379بريوت،  -، انلارش: دار املعرفة صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديث: حممد فؤاد عبد ابلايق

ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ 1332املنتىق: رشح موطأ مالك، تأيلف: سليمان بن خلف بن سعد القرطيب، انلارش: مطبعة السعادة، الطبعة: األوىل، 
 .م 2003 - ـه 1423مة الطبعة: اخلاِمَسة، املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرّ 

   (11248) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ا اعتمر عمرة القضية.ميمونة . : يه ميمونة بنت احلارث اهلاليلة، تزوجها انليب صىّل اهلل عليه وسلّم سنة سبع مل •
 . بفضل . : بايق املاء اذلي اغتلست منه ميمونة •

 :فوائد احلديث
 . جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة، ولو اكنت املرأة جنباً، وبالعكس .1

 . أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء، ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبىق ىلع طهوريته .2

 املراجع:املصادر و

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-:تأيلف عبد اهلل الفوزانمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام -
– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مؤسسة الرسالة   -املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان

 م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة
   (8359) الرقم املوحد:

اكن يغتسل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  -ريض اهلل عنها-بفضل ميمونة 

The Prophet, may Allah’s peace and 
blessings be upon him, used to perform 
Ghusl (ritual bath) with water left over 

from Maymoonah, may Allah be pleased 
with her. 

 :احلديث .1936
أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

-اكن يغتسل بفضل ميمونة  -صىل اهلل عليه وسلم-
 .-ريض اهلل عنها

** 

1936. Hadith: 

`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with both 

of them, reported: "The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, used to perform Ghusl (ritual 

bath) with water left over from Maymoonah, may Allah 

be pleased with her". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يغتسل باملاء املتبيق  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
 ة .من اغتسال زوجته ميمون

** 

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

him, used to perform Ghusl (ritual bath) with the water 

that remained after his wife Maymoonah had performed 

Ghusl. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 لب.: اكن يفعل: مجلة تفيد االستمرار واتلكرار يف الغا -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  •
وىل، واملراد الركعة األوىل واثلانية، وكذا األخريني مثىن األخرى، واملراد الركعة اثلاثلة والرابع •

ُ
ة من صالة الظهر يف األويلني : بيائني تثنية األ

 .والعرص

عالمة ىلع أن القرآن الكم اهلل، أو ويسمعنا اآلية : أي: جيهر بها حىت يُسمعها من خلفه، واآلية لغة: العالمة، وُسيم بها اجلزء من القرآن؛ ألنه  •
 .ألنها عالمة النقطاع الالكم اذلي قبلها عن اذلي بعدها وانفصاهل، أي: أنها عالمة ىلع أن الالكم هل ابتداء وانتهاء

 :فوائد احلديث
 .وجوب قراءة الفاحتة يف ُك ركعة من ركعات الصالة .1

 .الظهر والعرص، ومثله املغرب والعشاء وصالة الفجراستحباب قراءة يشء من القرآن بعد الفاحتة، يف الركعتني األويلني من  .2

يف القراءة بعد الفاحتة ليست واجبة، فلو اقترص ىلع الفاحتة أجزأت الصالة؛ باتفاق العلماء، ولكن يكره االقتصار ىلع الفاحتة يف الصالة  .3
 .غري ما ذكر، فرًضا اكنت أو نفاًل؛ ألنَّه خالف السنة

 .استحباب تطويل الركعة األوىل ىلع اثلانية، يف الظهر والعرص .4

 .استحباب كون قراءة الظهر والعرص رسية .5

اكن يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
الظهر يف األويلني بأم الكتاب، وسورتني، ويف 
 الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية

 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, used to recite Al-
Fatihah followed by another Surah in the 
first two Rak`aat of the Zhuhr prayer and 
used to recite only Al-Fatihah in the last 

two Rak`aat of it. Sometimes a verse or so 
was audible. 

 :احلديث .1937
صىل اهلل -أن انليب »: -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة 

اكن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم  -عليه وسلم
وسورتني، ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب، 

الكتاب ويسمعنا اآلية، ويطول يف الركعة األوىل ما ال 
يطول يف الركعة اثلانية، وهكذا يف العرص وهكذا يف 

 «.الصبح

** 

1937. Hadith: 

Abu Qataadah, may Allah be pleased with him 

reported: "The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, used to recite Al-Fatihah 

followed by another Surah in the first two Rak`aat of the 

Zhuhr prayer and used to recite only Al-Fatihah in the 

last two Rak`aat of it. Sometimes a verse or so was 

audible. He used to prolong the first Rak`ah more than 

the second and used to do the same in the `Asr and 

Fajr prayers". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث الرشيف أنه يف الصلوات الرسية 
اكلظهر والعرص يقرأ فيها بالفاحتة مع سورة أخرى يف 

ريني الركعتني األويلني، ويقرأ بالفاحتة فقط يف األخ
اكلصالة اجلهرية تماماً، وال بأس من رفع الصوت 

 قلياًل للتعليم.

** 

This noble Hadith indicates that during the prayers with 

inaudible recitation such as Zhuhr and `Asr, one should 

recite Surat-ul-Fatihah with another Surah in the first 

two Rak`aat, and recite Surat-ul-Fatihah only in the last 

two Rak`aat exactly as done in the audible prayers. 

There is no harm if one raises his voice a little for the 

purpose of teaching others. 
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صىل اهلل -نليبَّ أنَّه ال بأس من اجلهر بآية أو آيتني يف القراءة يف الصالة الرسية، السيَّما إذا تعلَّق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكري؛ ذلك أنَّ ا .6
 .يف بعض اآليات، ولعل الغرض من ذلك بيان اجلواز اكن جيهر -عليه وسلم

خريني من صالة العرص والظهر والعشاء، وثاثلة املغرب .7
ُ
 .استحباب االقتصار ىلع الفاحتة يف الركعتني األ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ ما ذكر يف احلديث هو ُسنَّة انليب  .8

 املراجع:املصادر و

م.  بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  2003 - ـه 1423ألسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، توِضيُح األحاَكم ِمن بُلوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة ا
م.  صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن  2014 - ـه1435حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

ه.  صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج 1422ة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجا1نارص انلارص، ط
 1اجلوزي، طانليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب.  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن 

 .ه1428،
   (10916) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نكاح املتعة : تزوج الرجل باملرأة إىل أجل. •
 .هلجرةيوم خيرب : زمن خيرب، يف السنة السابعة من ا •

 .األهلية : اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون إيلها ضد الوحشية •

 :فوائد احلديث
 .حتريم نكاح املتعة وبطالنه .1

 .املتعة يف انلاكح اكن مباحا يف أول اإلسالم للرضورة فقط، ثم جاء اتلأكيد واتلأبيد تلحريمه ولو عند الرضورة .2

 .منها:اختالط األنساب، واستباحة الفروج بغري نكاح صحيح نىه الشارع احلكيم عنه، ملا يرتتب عليه من املفاسد، .3

 .انليه عن أكل حلوم احلمر األهلية فيه رجس، خبالف احلمر الوحشية، فيه حالل باإلمجاع .4

 املراجع:املصادر و

عة األوىل، الطب انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
نكاح املتعة يوم خيرب، وعن حلوم احلمر 

 األهلية
 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, prohibited the fixed 
term marriage on the Day of Khaybar and 

eating the flesh of domestic donkeys. 

 :احلديث .1938
-أن انليب » -ريض اهلل عنه- عن يلع بن أيب طالب
نىه عن نكاح املتعة يوم  -صىل اهلل عليه وسلم

 «.خيرب، وعن حلوم احلُُمِر األهلية

** 

1938. Hadith: 

`Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, prohibited the fixed term 

marriage on the Day of Khaybar and eating the flesh of 

domestic donkeys. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قصد الرشع  من انلاكح االجتماع و ادلوام، واأللفة، 
وبناء األرسة، وتكوينها، وحرم بعض الصور اليت 

انلاكح ، وهلذا  حرم انليب ختالف مقصود الرشع من 
صىل اهلل عليه وسلم زمن خيرب نكاح )املتعة(، وهو 
أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل، بعد أن اكن مباحا يف 
أول اإلسالم دلايع الرضورة، وكذلك نىه عن أكل 
احلمر اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون 

 إيلها ضد الوحشية.

** 

The objective of marriage in Islam is to establish a 

continuous relationship based on affection and to build 

a family. Islam has prohibited some forms of marriages 

that contradict this objective. For this reason, the 

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

prohibited Mut`ah (fixed term) marriage at the time of 

the battle of Khaybar. This form of marriage, in which a 

man marries a women for a certain period of time, was 

made permissible at the beginning of Islam because 

there was a necessity for it. Similarly, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, prohibited 

consumption of domestic donkeys that are possessed 

and taken care of by other people, unlike the wild 

donkeys. 
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حتقيق -اهلل البسام عبد-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (5922) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرواية األوىل متفق عليها. الرواية اثلانية: "ال جيهرون" رواها  أمحد، والنسايئ، وابن خزيمة. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:

وأبا بكر  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب 

 العاملني
 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, as well as Abu Bakr 
and `Umar, used to begin the prayer with 
"Alhamdulillahi Rabbi al-`aalameen (All 

praise is due to Allah, Lord of the worlds)." 

 :احلديث .1939
صىل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أنس 

وأبا بكر وعمر اكنوا يفتتحون الصالة  -وسلم
بـ﴿احلمد هلل رب العاملني﴾.  زاد مسلم: ال يذكرون: 
﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ يف أول قراءة وال يف 
آخرها.  ويف رواية ألمحد والنسايئ وابن خزيمة: ال 
جيهرون بـ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾.  ويف أخرى 

ون.. وىلع هذا حيمل انليف يف  البن خزيمة: اكنوا يرُسُّ
 رواية مسلم خالفا ملن أعلها.

** 

1939. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the 

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

as well as Abu Bakr and `Umar, used to begin the 

prayer with "Alhamdulillahi Rabbi al-`aalameen (All 

praise is due to Allah, Lord of the worlds)".  Imam 

Muslim added: "They did not recite 'Bismillaahi ar-

Rahmaani ar-Raheem (In the name of Allah, the Most 

Beneficent, the Most Merciful)', at the beginning of the 

recitation or at the end of it." Another narration reported 

by Ahmad, an-Nasaa'i, and ibn Khuzaymah reads: 

"They did not recite 'Bismillaahi ar-Rahmaani ar-

Raheem' loudly."  Another narration reported by Ibn 

Khuzaymah reads: "They used to recite it silently." This 

explains the negation mentioned in Imam Muslim's 

narration and answers the questions raised by scholars 

about it. 

 صحيح بكل رواياته.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic with all its versions. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
لم يكونا  -ريض اهلل عنهما-وصاحبيه  -وسلم

يقرؤون البسملة جهًرا يف أول الفاحتة حال الصالة، 
وهذا يؤكد أن البسملة ليست من الفاحتة. قالت 
اللجنة ادلائمة لإلفتاء: والصحيح أن البسملة ليست 

ة مستقلة من من الفاحتة وال غريها، بل يه آي
القرآن، وبضع آية يف سورة انلمل يف قوهل تعاىل: }إِنَُّه 
ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{، ويستحب  ِمْن ُسلَيَْماَن َوإِنَُّه ِمْسِب اّللَّ
أن تقرأ يف بداية ُك سورة، ماعدا براءة، والسنة أن 

 تقرأ قبل الفاحتة يف الصالة رساً.

** 

The noble Hadith indicates that the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, and his two 

Companions, may Allah be pleased with both them, did 

not use to recite the Basmalah (saying: Bismillaahi ar-

Rahmaani ar-Raheem) loudly at the beginning of Surat-

ul-Faatihah during the prayer. This confirms that 

Basmalah is not part of Surat-ul-Faatihah. The 

Permanent Committee for Issuing Fatwas stated: "The 

sound opinion is that the Basmalah is not part of Surat-

ul-Faatihah nor any other Surah. Rather, it is an 

independent verse in the Qur'an, and part of a verse in 

Surat-un-Naml, which reads: {Indeed, it is from 

Sulayman (Solomon), and it reads 'Bismillaahi ar-

Rahmaani ar-Raheem (In the name of Allah, the Most 

Beneficent, the Most Merciful)'} [Surat-un-Naml: 30]. It 

is recommended to recite it at the beginning of every 

Surah, except Surat-ut-Tawbah. It is an act of Sunnah 

to recite it silently during the prayer before Surat-ul-

Faatihah". 
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 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وأنه أمر لم ينسخ، وأنه صليت مع أيب بكر وعمر وعثمان : أي: خلفهم يف صالة اجلماعة حال خالفتهم، وفائدة ذكره بيان استقرار هذه السنة،  •

 سنة انليب صىّل اهلل عليه وسلّم وسنة اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم وإال فاحلجة قائمة بفعل انليب صىّل اهلل عليه وسلّم.
ِ رَبِّ الَْعالَِمنَي{ : املراد اسم السورة، اليت اكنت تسَم عندهم بهذه اجلملة، ويه الفاحتة، وادل • ال ِمْن "باحلمد" مضمومة ىلع سبيل بـ }احْلَْمُد ّلِلَّ

 .احلاكية

ن بها، بديلل ال يذكرون بسم اهلل الرمحن الرحيم : أي: ال يذكرونها جهراً فانليف حممول ىلع ذلك، ال ىلع أنهم ال يقرأونها، بل يقرأونها وال جيهرو •
 لنسايئ وابن خزيمة )ال جيهرون(، ورواية ابن خزيمة )يرسون(رواية مسلم: )فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم( ورواية أمحد وا

 :فوائد احلديث
ِ رَبِّ الَْعالَِمنَي{ -صىل اهلل عليه وسلم-صفة قراءة انليب  .1  .وخلفائه الراشدين، أنَّهم اكنوا يستفتحون قراءة الصالة بـ }احْلَْمُد ّلِلَّ

 .اءة، وال يف آخرهازيادة اإِلمام مسلم أكدت أنَّهم ال يذكرون "البسملة"؛ ال يف أول القر .2

 .أنَّ البسملة ليست من الفاحتة، فال تتعنيَّ قراءتها معها، وإنَّما تستحب كإحدى فواصل السور .3

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم: تشتمل ىلع اسم اجلاللة العظيم، وصفات الرمحة واخلري والربكة، فيه ألفاٌظ جليلٌة يستحب اإل .4 تيان بها يف أول ُك عمل ِمْسِب اّللَّ
ا وأذىذي بال: من أكٍل ورشٍب، ومجاٍع، وُغسٍل، ووضوٍء، ودخوِل مسجٍد، ومزنٍل، ومحَّاٍم، فيه إما أن حَتِْمَل بركة وخرًيا، وإما أن تدفع   .رشًّ

 املراجع:املصادر و

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

ملكرمة، الطبعة توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ا -ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية  -م. 2003ه، 1423اخلاِمَسة، 

ه، 1428اجلوزي، الطبعة: األوىل  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن -م. 2014ه، 1435السعودية، الطبعة: األوىل 
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل  -ه. 1432

إسحاق بن خزيمة انليسابوري، املكتب  صحيح ابن خزيمة، حممد بن -م. 2001ه، 1421بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب،  -اإلساليم، بريوت. 

، وشاذه من حمفوظه، حممد نارص ادلين األبلاين، اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه -م. 1986ه، 1406الطبعة: اثلانية 
 .م2003ه، 1424انلارش: دار باوزير للنرش واتلوزيع، جدة، الطبعة: األوىل 

   (10911) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن خزيمة أمحد راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنه  _عبد اهلل بن زيد   اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُهما َوَمدَّ يََدُه بهما •

َ
ِ اإِلنساِن الُمْعتَِدل إذا َمأل

 الُمّد : ِمْلُء َكيفَّ
 .و املغسول مع املاءيَْدلُُك : إمرار ايلد الَغاِسلة ىلع العض •

راع من اإلنسان: يه من طرف املرفق إىل الَكفِّ  •  .ِذَراَعه : اذلِّ

 :فوائد احلديث
 . استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء، ومثله الُغْسل، وأن هذا هو هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم .1

ا اإلرساف يف املاء فحرامٌ يف مثل هذه الكمية يف ماء الوضوء، وال  -صىل اهلل عليه وسلم-األفضل هو االقتداء بانلَّيب  .2  .ترض الزيادة اليسرية، وأمَّ

ا الغسل: ف .3 هو إجراء املاء ىلع بهذه الكيفية للَغْسل، ُيْعَرُف الفرق بني املسح وبني الَغْسل؛ فإنَّ املسح: بَلُّ ايلد باملاء، ومسح املاكن بها، وأمَّ
 .املحل، ولو أدىن جريان

 .ك من اإلْسبَاغ املستحباستحباب َدلْك أعضاء الوضوء؛ ألنَّ ذل .4

 .ونقلهم وضبطهم ملا اكن يفعله انليب صىل اهلل عليه وسلم _صىل اهلل عليه وسلم  _ىلع تتبع هديه  _ريض اهلل عنهم  _حرص الصحابة  .5

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح  1421بعة: األوىل، مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الط
توضيح األحاكم   _بريوت  _ابن خزيمة، تأيلف: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ، املحقق: د. حممد مصطىف األعظيم، انلارش: املكتب اإلساليم 

م  2003 - ـه 1423لطبعة: اخلاِمَسة، ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة ا
باوزير اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، حممد نارص ادلين، األشقودري األبلاين،  انلارش: دار 

 م 2003 - ـه 1424للنرش واتلوزيع،  الطبعة: األوىل، 
   (8380) الرقم املوحد:

أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أِت بثليث مد 
  فجعل يدلك ذراعه

‘Two-third of a Mudd was brought to the 
Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, and he began rubbing his arm. 

 :احلديث .1940
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن زيد 

ِِتَ بُِثلََُثْ ُمدٍّ فجعل يَْدلُُك 
ُ
انليب صىل اهلل عليه وسلم أ

 «.ِذَراَعه

** 

1940. Hadith: 

‘Abdullah ibn Zayd reported that Two-third of a Mudd 

was brought to the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, and he began rubbing his arm. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل  _يف هذا احلديث خيربنا عبد اهلل بن زيد 
ية املاء اليت يتوضأ بها انليب  _عنه   صىل اهلل _عن َكمِّ

، إال أنه  _عليه وسلم  وهو أنه اكن يتوضأ بِثُلََُثْ ُمدٍّ
اف، وأنه  صىل اهلل عليه  _يؤدي الَغرض من غري إرْسَ

جعل يَْدلُك ِذَراعه؛ وذلك ألجل إيصال املاء  _وسلم 
 إىل مجيع العضو املغسول.

** 

In this Hadeeth ‘Abdullah ibn Zayd, may Allah be 

pleased with him, informs us about the amount of water 

used by the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, for ablution, which is two-third of a Mudd 

(one Mudd equals 0,750 liter). This quantity of water is 

enough for ablution without wasting. The Hadith also 

tells us that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, began to rub his arm, so as to 

let water reach the washed limb completely. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه راوي احلديث:

م قبل بعض نسائه، أن انليب صىل اهلل عليه وسل
  ثم خرج إىل الصالة ولم يتوضأ

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, kissed one of his 

wives and then went out to the prayer 
without performing ablution. 

 :احلديث .1941
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن عروة، عن اعئشة 

م َقبََّل بعض نسائه، ثم خرج انليب صىل اهلل عليه وسل
أ ، قال: قلت: من يه إال أنت؟ «إىل الصالة ولم يتوضَّ

 فََضِحكت.

** 

1941. Hadith: 

`Urwah reported that `A'ishah, may Allah be pleased 

with her, reported: “The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, kissed one of his wives and 

then went out to the prayer without performing 

ablution.” `Urwah said to her: "Who is she, if not you?" 

So she laughed. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ا احلديث، أنه يف هذ _ريض اهلل عنها  _خترب اعئشة 
َقبََّل إحدى زوجاته، ثم  _صىل اهلل عليه وسلم _

ريض عنه  _ذهب إىل الصالة ولم يتوضأ. ثم إن عروة 
 _ريض اهلل عنها  _وهو الراوي عن اعئشة  _اهلل 

ن هلذا األمر وعلم بأن الزوجة املبهمة يف احلديث  َتَفطَّ
فلما أخربها بذلك   _ريض اهلل عنها  _يه اعئشة 

إقرارا منها ىلع فهمه.  "  _ريض اهلل عنها  _ت َضِحكَ 
ولم يتوضأ " وهذا هو األصل : أن مسَّ الرجل زوجته 
أو تقبيلها ال ينقض الوضوء مطلقا، سواء اكن بشهوة 
أو بغري شهوة؛ ألن األصل سالمة الوضوء وسالمة 
الطهارة، فال جيوز القول بأنها منتقضة بيشء إال 

وليس هنا حجة قائمة  حبجة قائمة ال معارض هلا،
تدل ىلع نقض الوضوء بلمس املرأة مطلًقا واألصل 
بقاء الطهارة. أما قوهل تعاىل: ) أو المستم النساء ( . 
فالصواب يف تفسريها : أن املراد به اجلماع وهكذا 
القراءة األخرى " أو ملستم النساء " فاملراد بها اجلماع، 

. وألن كما قال ابن عباس ومجاعة من أهل العلم
الغالب يف تقبيل الرجل زوجته يكون عن شهوة، 
فدل ذلك ىلع أن مسَّ املرأة بشهوة ال ينقض الوضوء، 
إال إذا صاحب ذلك إنزال، فهنا ينتقض الوضوء 

(  17/219بسبب اإلنزال. جمموع فتاوى الشيخ ابن باز)
 (255،  1/253فتح ذي اجلالل واإلكرام) 

** 

In this Hadith, `A'ishah, may Allah be pleased with her, 

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

be upon him, kissed one of his wives and then went to 

the prayer without performing ablution. `Urwah who 

narrated the Hadith from `A'ishah realized that the 

anonymous wife was `A'ishah herself. When he 

remarked on this, she laughed in confirmation of his 

correct perception. That the Prophet did not perform a 

new ablution indicates that touching or kissing one's 

wife does not invalidate one's ablution, whether it is 

done with desire or without it. The original state is the 

validity of one's ablution, which does not become 

invalid, unless there is an indisputable proof. There is 

no such proof regarding the termination of the state of 

ablution when touching one's wife. As for the Qur'anic 

reference to touching women, it means having sexual 

intercourse with one's wife, according to Ibn `Abbas 

and a group of scholars. Since kissing one's wife is 

usually done with desire, this indicates that touching 

one's wife with desire does not terminate one's 

ablution. The ablution is terminated only when kissing 

or touching is accompanied by ejaculation. Ibn Baz, 

Majmu‘ al-Fataawa, 17:219; Fat-h Dhil-Jalaal wal-

Ikraam, 1:253- 255 
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 _ريض اهلل عنها  _اعئشة  اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 األصل، واحلديث مقرر هلذا األصل من عدم الوجوب.ظاهر احلديث يدل ىلع أن تقبيل املرأة وملسها ال ينقض الوضوء، وهو  .1
فيه جواز اإلخبار باألمور اخلاصة بني الزوجني  من غري تعرض لكيفيته إذا اكن ملصلحة كتعليم جاهل أو حنو ذلك.  وال يعترب هذا من  .2

 اإلفشاء املنيه عنه

 فِْطنَة عروة بن الزبري رمحه اهلل .3

 املراجع:املصادر و

 ـهسنن  1421مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، 
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    سنن  الرتمذي، تأيلف: أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 ـه   السنن الكربى،  1395حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، 
سنن ابن ماجة، تأيلف: حممد بن  ـه 1421تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

اتلربيزي، حتقيق  يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل،
حاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن م توضيح األ1985: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

م فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد  2003 - ـه 1423صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت عرفة. جمموع فتاوى ومقاالت، تأيلف: عبد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح

ُ
 بن حممد رمضان، وأ

 .العزيز بن عبد اهلل بن باز، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر
   (8395) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

71 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اختلعت : بذلت هل مااًل يلُطلِّقها، ُطلِّقت بفدية من ماهلا. •

 :فوائد احلديث
 .هذا احلديث أقوى ديلل ملن قال إن اخللع فسخ، وليس بطالق إذ لو اكن طالقا لم يكتف حبيضة للعدة .1

 .باسترباء رمحهاأن احلكمة من جعل عدتها حيضة واحدة يه العلم  .2

أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ىلع 
فأمرها انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-عهد انليب 

 أن تعتد حبيضة -مصىل اهلل عليه وسل-
 

The wife of Thaabit ibn Qays was separated 
from her husband by a Khul‘ during the 

time of the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him. So the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, 
ordered her to observe a waiting period of 

one menstrual cycle. 

 :احلديث .1942
أن امرأة ثابت بن » -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

صىل اهلل -قيس اْختَلََعت من زوجها ىلع عهد انليب 
أن  -صىل اهلل عليه وسلم-فأمرها انليب  -عليه وسلم

 «.َتْعتَدَّ حبَيَْضة

** 

1942. Hadith: 

Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with them, reported: 

"The wife of Thaabit ibn Qays was separated from her 

husband by a Khul‘ during the time of the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him. So the 

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

ordered her to observe a waiting period of one 

menstrual cycle". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

هذا احلديث تابع لقصة اخللع اليت حدثت بني ثابت 
وامرأته، وقد أفادت هذه  -ريض اهلل عنه-بن قيس 

صىل -الرواية أنها بعد طالقها من ثابت أمرها انليب 
حبيضة واحدة، وليس  أن تعتد -اهلل عليه وسلم

ثالث حيضات، واحلكمة من ذلك أن املرأة املطلقة 
ُجِعلَْت حيضتها ثالث حيض تلطول؛ ألنه ربما 
راجعها زوجها وندم ىلع طالقها فله فرصة يف هذه 
املدة الطويلة لريجعها، خبالف اخللع فإن الفرقة 
صارت بينهما برضاهما وال رجعة فيها، فيكيف يف 

ها حيضة واحدة، واحلديث ديلل معرفة براءة رمح
لكثري من العلماء ىلع أن اخللع فسخ وليس بطالق، 

 ألن الطالق عدته ثالث حيض.

** 

This Hadith relates to the story of the separation 

through a Khul‘ that occurred between Thaabit ibn 

Qays, may Allah be pleased with him, and his wife. This 

narration indicates that after Thaabit had divorced his 

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

upon him, ordered the woman to observe a waiting 

period of one, rather than three, menstrual cycles. The 

rationale of this judgment is that a divorced woman is 

given a longer waiting time (three menstrual cycles); 

perhaps the husband might regret the divorce and 

restore his wife. So there is a chance for him to get his 

wife back during this long duration. On the contrary, in 

the case of a Khul‘, the separation is by mutual consent, 

and it is irrevocable. So one menstrual cycle is enough 

to make sure that the woman is not pregnant. This 

Hadith, for many scholars, indicates that the Khul‘ 

represents a dissolution of marriage rather than a 

divorce, for the divorce entails a waiting period of three 

menstrual cycles. 
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 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا  -سنن أيب داود   -بريوت سنن الرتمذي  -تأيلف سليمان بن األشعث السِّ
ومطبعة مصطىف  رشكة مكتبة-تأيلف حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 

 واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة - األبلاين ادلين، نارص حممد تأيلف - األم – داود أيب صحيح م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –ابلايب احلليب 
 - 1428الطبعة األوىل -ر ابن  اجلوزيدا طبعة-الفوزان اهلل عبد تأيلف: املرام بلوغ رشح يف العالم منحة - م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة الكويت

 بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام
فتح ذي اجلالل واإلكرام  -ة الرسالة الطبعة األوىل  مؤسس - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف: املرام بلوغ من األحاديث

سبل السالم  - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع،  بلوغ املرام من -بدون طبعة وبدون تاريخ  -حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث/

معجم اللغة العربية املعارصة، ألمحد خمتار. انلارش: اعلم الكتب. الطبعة:   -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -الرياض 
 .م 2008 - ـه 1429األوىل، 

   (58134) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 بني يديه احلديث يف سجود اتلالوة، وقد أمجع العلماء ىلع أنَّه مرشوع، رشعه اهلل تعاىل ورسوهل، عبودية وقُربة إيله، وخضواًع لعظمته، وتذلُّالً  .1

 عند تالوة آيات السجود واستماعها.
 .اتلالوة سنة سجود .2

عن سجود خملوقاته، فُسنَّ للتايل، واملستمع أن يتشبه بها عند تالوة آية السجدة أو سماعها، وبعض  -تعاىل-سجدات القرآن إخبار من اهلل  .3
 .السجدات أوامر، فيسجد عند تالوتها بطريق األوىل

 .اثلواب، دون السامع اذلي لم يقصد االستماع، فال يرشع حبقه الشرتاكهما يف -وهو قاصد االستماع-سجود اتلالوة حبق القارىء، واملستمع  .4

 .يرشع اتلكبري لسجود اتلالوة يف الصالة إذا سجد وإذا رفع وأما خارج الصالة فيكرب قبل السجود فقط .5

ا السماء انشقت فسجد أن أبا هريرة قرأ هلم: إذ
صىل -فيها، فلما انرصف أخربهم أن رسول اهلل 

 سجد فيها -اهلل عليه وسلم
 

Abu Hurayrah recited Surat-ul-Inshiqaaq 
and then prostrated. After he finished the 

prostration, he told them that the 
Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, had prostrated 
when he recited it. 

 :احلديث .1943
قرأ هلم:  -ريض اهلل عنه-عن أيب رافع أن أبا هريرة 

ْت » فسجد فيها، فلما انرَصََف « إذا السماء انَْشقَّ
سجد  -صىل اهلل عليه وسلم-أخربهم أن رسول اهلل 

 فيها.

** 

1943. Hadith: 

Abu Raafi‘ reported that Abu Hurayrah, may Allah be 

pleased with him, recited Surat-ul-Inshiqaaq and then 

prostrated. After he finished the prostration, he told 

them that the Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, had prostrated when he 

recited it. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنه  قرأ سورة  -ريض اهلل عنه-ذكر  أبو هريرة 
االنشقاق، فسجد فيها عند قوهل تعاىل: )وإذا ُقِرىَء 
عليهم القرآن ال يسجدون(. "فقيل هل يف ذلك" أي: 

السجود فيها،  -ريض اهلل عنه-فأنَْكر عليه أبو رافع 
، -ريض اهلل عنه-كما يف رواية أخرى عن أيب رافع 

قال: "فقلت ما هذه السجدة؟" وإنما أنكر عليه ملا 
أنّه لم يسجد يف  -صىل اهلل عليه وسلم-روي عنه 

ريض -املفصل منذ حتوهل إىل املدينة. فقال أبو هريرة 
 -صىل اهلل عليه وسلم-: "لو لم أر انليب -اهلل عنه

صىل -يسجد لم أسجد" أي وإنما سجدت اقتداًء به 
 .-اهلل عليه وسلم

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

mentioned that he recited Surat-ul-Inshiqaaq and then 

prostrated when he reached the verse that says: {And 

when the Qur’an is recited to them, they do not 

prostrate [to Allah ]?} [Surat-ul-Inshiqaaq: 21] Abu 

Raafi‘ then questioned him regarding this prostration 

after recitation of that verse. In another narration, Abu 

Raafi‘ asked why he prostrated. He asked him because 

it was narrated that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, had not prostrated while reciting 

the small Surahs since he emigrated to Madinah. Abu 

Hurayrah then said: "If I had not seen the Messenger, 

may Allah's peace and blessings be upon him, 

prostrate, I would not have prostrated." In other words, 

he only prostrated because he had seen the 

Messenger, may Allah's peace and blessings be upon 

him, prostrate. 
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ا يف سجودكم"، وال بأس : "اجعلوه-صىل اهلل عليه وسلم-يقال يف سجود اتلالوة ما يقال يف سجود الصالة: "سبحان ريب األىلع"؛ لعموم قوهل  .6
 .من زيادة بعض األدعية، السيما املأثورة

 املراجع:املصادر و

 الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
بفقه األحاديث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن  اإلملام تسهيل. ه1423 اخلامسة ط مكة، األسدي، مكتبة البسام،

م. فتاوى اللجنة ادلائمة، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد 2006 - ـه1427،   1بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط 
 .الرزاق ادلويش

   (11237) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم وَرقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ن : هو الشخص اذلي يقوم باإلعالم بوقت الصالة املفروضة، بألفاظ معلومة مأثورة، ىلع صفة خمصوصة.مؤذ •
 .مجعت : حفظت القرآن •

 :فوائد احلديث
مِّ ورقة  .1

ُ
 .-ريض اهلل عنها-فضيلة أ

 .استحباب صالة اجلماعة للنساء .2

 املراجع:املصادر و

ه. 1421ر، انلارش: دار احلديث، القاهرة، الطبعة: األوىل مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: أمحد حممد شاك
ج أحاديث سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. إرواء الغليل يف ختري

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ 1985ه، 1405اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب 
م.  سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، 2003ه، 1423املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

بد اهلل بن احلارث األنصاري، أن أم ورقة بنت ع
صىل اهلل -واكنت قد مجعت القرآن، واكن انليب 

 قد أمرها أن تؤم أهل دارها -عليه وسلم
 

Umm Waraqah bint Abdullah ibn Al-Harith 
Al-Ansari reported that she had memorized 

the Qur'an, and the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, ordered 

her to lead her household in prayers. There 
was a Mu'azzin (caller to prayer) for her, 

and she used to lead her household in 
prayer. 

 :احلديث .1944
مِّ وَرقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية، 

ُ
عن أ

صىل اهلل عليه -واكنت قد مَجعت القرآن، واكن انليب 
  -وسلم

َ
َمَرَها أن تَُؤمَّ أهل دارِها، واكن هلا ُمؤَذٌِّن، قد أ

 واكنت تَُؤمُّ أهل دارها.

** 

1944. Hadith: 

Umm Waraqah bint Abdullah ibn Al-Harith Al-Ansari 

reported that she had memorized the Qur'an, and the 

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

ordered her to lead her household in prayers. There 

was a Mu'azzin (caller to prayer) for her, and she used 

to lead her household in prayer. 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

مَّ وَرقة األنصارية 
ُ
اكنت قد  -نهاريض اهلل ع-أن أ

ريض اهلل -مَجعت القرآن أي: حفظته عن ظهر قَلب 
َمَرَها  -صىل اهلل عليه وسلم-، واكن انليب -عنها

َ
قد أ

أن تكون إمامة ألهل بيتها يف الصلوات اخلمس، 
فاكن هلا ُمؤَذٌِّن يؤذن هلا الصلوات اخلَمس، واكنت تَُؤمُّ 

م أهل دارِها من النِّساء لرواية ادلارقطين: )وتؤ
 نَِساءها(، فدل ىلع أن إمامتها مقيدة بالنِّساء فقط.

** 

Umm Waraqah Al-Ansariyyah, may Allah be pleased 

with her, had memorize the Quran by heart, and the 

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

ordered her to lead her household in the five daily 

prayers.  There was a Mu'azzin for her to call for the 

five daily prayers, and she used to lead her female 

household in prayer, as mentioned in the narration of 

Ad-Daraqutni. Thus, the Hadith proves that she was 

leading exclusively the women in prayer. 
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اموس املحيط، جمد ادلين حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. الق
 .م2005ه،  1426الرسالة، بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت، بلنان، الطبعة: اثلامنة، 

   (11307) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاوية  بن حيدة القشريي  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ما حّق زوجة أحدنا عليه؟ : أي ما الواجب هلا عليه؟ •
 .إذا طمعت : إذا أكلت •

 .واكسها : من الكسوة، أي اللبس •

 .ال ُتَقبِّح : ال تشتم وتسب •

 .تهجر : من الَهْجر، وهو الرتك واإلعراض •

 :فوائد احلديث
 .حرص الصحابة ىلع العلم بما عليهم وما هلم .1

 .كناهاوجوب نفقة املرأة ىلع زوجها، وكسوتها، وسُ  .2

ر جواز تأديب الزوج زوجته عند احلاجة إىل ذلك بالرضب يف غري الوجه؛ لكرامته، وحلساسيته، وئلال يقع فيه من رضبها ما ينفره منها من أث .3
 .شني وتشويه

 أنَّ ىلع الزوج أن يكف عن أذى زوجته، فال يرضبها، وإذا جاء ما يوجب تأديبها بالرضب، فعليه اجتناب الوجه؛ .4

 .الزوج لزوجته يف ابليت تأديبًا هلا جواز هجر .5

اكتسيت أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا 
وال ترضب الوجه، وال تقبح، وال  -أو اكتسبت-

 تهجر إال يف ابليت
 

That you should give her food when you eat 
and clothe her when you clothe yourself, or 
earn money; do not strike her on the face, 
do not revile her, and do not forsake her 

except inside the house. 

 :احلديث .1945
عن حكيم بن معاوية القشريي، عن أبيه، قال: قلت: 

أن »يا رسول اهلل، ما َحقُّ زوجة أَحِدنَا عليه؟، قال: 
أو -ُتْطِعَمَها إذا َطِعْمَت، َوتَْكُسَوَها إَِذا اْكتََسيَْت 

وال ترضب الوجه، وال ُتَقبِّْح، وال َتْهُجْر إال  -اْكتََسبَْت 
 «.يف ابليت

** 

1945. Hadith: 

Hakeem ibn Mu‘aawiyah al-Qushayri reported from his 

father that he said: "O Messenger of Allah, what is the 

right of the wife of one of us over him?" He replied: 

"That you should give her food when you eat and clothe 

her when you clothe yourself, or earn money; do not 

strike her on the face, do not revile her, and do not 

forsake her except inside the house". 

 حسن صحيح.  :درجة احلديث
** 

Hasan Sahih /Sound-Authentic. Hadith Grade: 

-رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-سأل معاوية القشريي 
عن احلقوق الواجبة للزوجة,  - عليه وسلمصىل اهلل

فبني هل أن الواجب من ذلك إطعامها وكسوتها, بقدر 
سعته وطاقته, ثم نهاه عن رضب الزوجة يف الوجه, 
وعن سبها وشتمها, وعن هجرها إال يف ابليت, فال 

إال يف املضجع,  -إن أراد عقوبتها-يكون هجره هلا 
حيوهلا إىل دار وال يتحول عنها إىل دار أخرى, وال 

 أخرى.

** 

Mu‘aawiyah al-Qushayri, may Allah be pleased with 

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

and blessings be upon him, about the rights that are 

due to one's wife. He explained to him that it is 

incumbent upon the husband to feed and clothe her to 

the best of his ability. Then he forbade hitting the wife 

on the face, insulting her, or deserting her except at 

home. Desertion should only be in bed. The husband 

should not move to another house, nor should he 

transfer her to another house. 
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 .مرشوعية مساواة الرجل زوجته بنفسه؛ فال يستأثر عليها بيشء، وإنما تكون انلفقة هلا حبسب حاهل من الغىن والفقر .6

 .انليه عن اتلقبيح املعنوي واحليس .7

 .انليه عن اهلجر خارج ابليت وجوازه يف ابليت إن اكن هناك سبب مرشوع .8

 .يعة وأنها لم ترتك شيئًا ينفع انلاس يف معاشهم ومعادهم إال بينتهبيان شمويلة الرش .9

 املراجع:املصادر و

سبل السالم، للصنعاين.  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
مسند أمحد،  -م  2003 - ـه 1423للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة،  توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، -انلارش: دار احلديث. 

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش  -م  2001 - ـه 1421حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، 
سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء  -م  2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل،  اململكة العربية -واتلوزيع، الرياض 

ديلل  -بريوت.  -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -الكتب العربية 
 - 1425اعم  4ق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق, عناية: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة, ط الفاحلني لطر

منحة العالم يف  - ـه 1423تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 
. الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة: انلارش. لألبلاين األم، –صحيح أيب داود  -ه 1428 1ح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طرش

حُ  اتلَّنويرُ  - م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة ِغرِي، اجلَاِمع رَشْ  2011 - ـه 1432ياض. الطبعة: األوىل، الر السالم، دار مكتبة: انلارش. الصنعاين لألمري الصَّ
 م

   (58093) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
تها ورسعة جريها. •  جارية : يه ابلنت الشابة، سميت جارية؛ خلفَّ
 .بِْكًرا : يه اليت لم ُتَفضَّ بََكارتها •

 .اكرهة : غري راضية •

 .اخليار بني أن تبىق مع الزوج, أو تفسخ انلاكح -صىل اهلل عليه وسلم-فخريها : أي جعل هلا رسول اهلل  •

صىل اهلل عليه -أن جارية بكرا أتت انليب 
فذكرت أن أباها زوجها ويه اكرهة،  -وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-فخريها انليب 
 

A virgin girl came to the Prophet, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 

and said that her father had married her off 
although she hated [that marriage]. 

Therefore, the Prophet, may Allah's peace 
and blessings be upon him, gave her the 

choice. 

 :احلديث .1946
صىل -عن ابن عباس، أن َجاريًة بِْكراً أتَِت انليب 

أَنّ أباها َزوََّجها ويه »فذكرت  -اهلل عليه وسلم
ََها انليب اكر  «.-صىل اهلل عليه وسلم-هة، فََخريَّ

** 

1946. Hadith: 

Ibn ‘Abbas, may Allah's peace and blessings be upon 

him, reported that a virgin girl came to the Prophet, may 

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

her father had married her off although she hated [that 

marriage]. Therefore, the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, gave her the choice. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد هذا احلديث أن شابة صغرية السن لم تزل 
عليه -بق، جاءت فأخربت انليب بكارتها بناكح سا

أن أباها أراد أن يزوجها من رجل  -الصالة والسالم
عليه الصالة -بغري رضاها وال إذنها، فخريها انليب 

بني أن تبىق حتت ذمة هذا الزوج إنفاًذا  -والسالم
لزتويج أبيها، أو تفسخ هذا انلاكح وترده؛ وذلك ألن 

 إال بإذنها إذنها معترب يف الرشع، فال يزوجها الويل
ورضاها, ولو اكنت بكراً ويه اعقلة بالغة، فلها أن 
ختتار أو ترفض. والقول باعتبار رأي ابلكر ابلالغة, 
وعدم جواز إجبارها اختيار اللجنة ادلائمة للبحوث 

 العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية.

** 

This Hadith shows that a young virgin woman who had 

not married before came to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and told him that her 

father wanted to marry her off to a man without her 

consent and permission. Therefore, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, gave her the 

choice to stay in marriage with that man, in order to 

affirm her father's decision, or dissolve the marriage 

contract. That is what the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, decided, for women's 

permission is essential in marriage according to Islamic 

law. So the guardian of a woman may not marry her off 

except with her permission and consent. If she is virgin, 

sane, and of age, she can choose to stay in marriage 

or refuse. Honoring the opinion of adult virgin women 

and the impermissibility of forcing them is the view 

adopted by the Permanent Committee for Islamic 

Research and Issuing Fatwas of the Kingdom of Saudi 

Arabia. 
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 :فوائد احلديث
 .املرأة اليت تعرف مصالح انلاكح ال جترب ىلع انلاكح، ال من أبيها، وال من غريه من األويلاء، وأنَّ أمرها بيدها، وإن اكنت بكًرا .1

 . ىلع ابلقاء مع زوج ال ترضاه، وأنَّه جيب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحهاأنَّ املرأة ال جترب .2

 .أنَّ انلاكح إذا لم يعقد ىلع الوجه الرشيع، فإنَّه جيب فسخه، وأنَّ اذلي يفسخه هو احلاكم الرشيع .3

 .جيوز لإلنسان أن يشكو وادله عند القايض يف احلقوق اخلاصة إذا ظلمه .4

 .خذ للمظلوم حقه، ولو اكن ىلع أقرب انلاس إيلهأن الرشيعة اإلسالمية تأ .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا  بريوت. سنن ابن ماجه،  -سنن أيب داود، تأيلف سليمان بن األشعث السِّ
فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند  -دار إحياء الكتب العربية  تأيلف ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق,

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األوىل،  -اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
ه( مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت الطبعة: األوىل، 1420بلاين )املتوىف: األم، تأيلف  حممد نارص ادلين، األ -م صحيح أيب داود  2001 - ـه 1421
توضيح األحاكم رشح - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان-م.  2002 - ـه 1423

 بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل- م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام
 املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح-  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف: املرام

املجموعة  -فتاوى اللجنة ادلائمة - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -لقاهرةا اإلسالمية املكتبة -عثيمني ابن للشيخ
اإلدارة  -فتاء األوىل, اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإل

 .ضالريا -العامة للطبع 
   (58070) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عمران بن حصني  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 لك السدس : أي: بالفرضية. •
 .: بالعصوبةلك سدس آخر : أي •

 .طعمة : بضم الطاء، وسكون العني، مجعها طعم، يه الرزق، و املراد أنه زيادة ىلع حقه •

فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل أىت انليب 
لك »إن ابن ابين مات، فما يل من مرياثه؟ فقال: 

 «السدس
 

A man came to the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, and said: 

"My grandson died, so what do I inherit 
from him?" He said: "For you is a sixth". 

 :احلديث .1947
صىل اهلل -عن عمران بن حصني: أن رجاًل أَت انليب 

، فقال: إن ابن ابين مات، َفَما يل ِمْن -عليه وسلم
ُدس»ِمرَياثََه؟ فقال:  ْدبََر َداَعُه، فقال: «. لَك السُّ

َ
فلما أ

ْدبَر َداَعُه، فقال: «. لك ُسُدٌس آخر»
َ
ُدَس »فلما أ إن السُّ

 .«اآلَخَر ُطْعَمةٌ 

** 

1947. Hadith: 

`Imraan ibn Husayn, may Allah be pleased with him, 

reported: "A man came to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and said: 'My 

grandson died, so what do I inherit from him?' He said: 

'For you is a sixth.' When the man turned to leave, the 

Prophet called him and said: 'For you is another sixth.' 

When he turned again to leave, he called him saying: 

'The other sixth is an extra share" '. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

-اث ودله اذلي مات فأخربه جاء رجل يطلب مري
بأن فرضه السدس، فلما  -عليه الصالة والسالم

ذهب داعه وأخربه بأن هل سدسا آخر، فاألول بالفرض 
واثلاين باتلعصيب، لكن قال العلماء إن صورة هذه 
املسألة، أنَّه ترك امليت بنتني وهذا السائل، فللبنتني 

ه صىل اهلل علي-اثللثان فبيق ثلث، فدفع انليب 
إىل السائل سدًسا بالفرض ألنه جد امليت، ولم  -وسلم

يدفع إيله السدس اآلخر ئلال يظن أن فرضه اثللث، 
فداعه وقال: "لك سدس  -أي ذهب-وتركه حىتَّ وىّل 

بكرس -آخر".فلما وىّل داعه وقال: "إن السدس اآلِخر 
ُطعمة" أعلمه أن السدس اثلاين  -اخلاء أو فتحها

مة هنا أنَّ هل ذلك زائًدا ىلع طعمة هل، ومعىن الطع
السهم املفروض، باتلعصيب ملا بيق ىلع الفروض، وما 

 يؤخذ باتلعصيب ليس بالزم اكلفرض املقدر.

** 

A man asked the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, about his share of inheritance 

in the estate of his grandson. He replied that the man is 

entitled to one sixth, and then when he turned to leave, 

he called him and told him that he is entitled to another 

sixth. The first is his prescribed share and the second 

is through agnation (Ta`seeb). The scholars said that, 

in this case of inheritance, the deceased left two 

daughters and the man in question. The girls take two 

thirds and the man one third. The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, gave him one sixth 

as a prescribed share because he is a grandfather of 

the deceased. He did not give him the other sixth 

simultaneously, so as not to think that his prescribed 

share is one third. He let him go and then called him to 

tell him that he is entitled to another sixth. As the man 

was leaving, the Prophet called him and told him that 

the other sixth is an extra share that he gets through 

agnation, after the prescribed shares are given out. 

What is given by agnation is not given on an obligatory 

basis, unlike the prescribed shares. 
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 :فوائد احلديث
لثان أن اجلد اذلي ليس دونه أب أن هل من ابن ابنه السدس فرًضا، وابلايق تعصيبًا، ذلك أن ابن ابنه مات عنه، وعن بنتني، فابلنتان هلما اثل .1

 .ايق يأخذه تعصيبا وهو السدسفرًضا، واجلد هل السدس فرًضا، وابل

 .حرص الصحابة ىلع العلم باليشء قبل اإلقدام عليه .2

 .لألحاكم أتم بيان -صىل اهلل عليه وسلم-تمام بيان الرسول  .3

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. أرشف عليه: شعيب األرناؤوط -سنن أيب داود  - مؤسسة  سليمان بن األشعث السِّ
 اهلل عبد د: إرشاف وآخرون مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق حنبل بن أمحد اإلمام مسند - م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –الرسالة 

تعليق: أمحد حممد شاكر و حتقيق الرتمذي، ، عيىس بن حممد - الرتمذي سنن م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة الرسالة مؤسسة الرتيك املحسن عبد بن
 العالم منحة - م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 

 -بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام رشح األحاكم توضيح - 1428 األوىل الطبعة-اجلوزي  ابن دار طبعة-الفوزان اهلل عبد تأيلف:املرام بلوغ رشح يف
 املكتبة -عثيمني ابن للشيخ املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي 

بدون  -دار احلديث  -مد بن إسماعيل الصنعاين حم/ السالم سبل -  -1427 األوىل الطبعة -بيويم إرساء وأم رمضان صبيح حتقيق -القاهرة اإلسالمية
 - ـه 1423 - األوىل:  الطبعة - الكويت - اتلوزيع و للنرش غراس مؤسسة/  األبلاين ادلين نارص حممد/األم –ضعيف أيب داود  -طبعة وبدون تاريخ   

 - ـه 1414 -املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن: دار هجر الطبعة: األوىل - بالَمغِريب املعروف ، سعيد بن حممد بن احلسني /املرام بلوغ رشح اتلمام ابلدرُ 
م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  1994

 .1ط 2001 - 1422ارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش: مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انل -
   (64719) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه. راوي احلديث:

 -عنهماريض اهلل -عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
سه وطأها بسبب الظهار، والظهار مشتق من الظهر، سيم بذلك لتشبيه الزوج املظاهر امرأته  بظهر أمه أو بمن ظاهر من امرأته : حرم ىلع نف •

 حترم عليه حتريما مؤبًدا بسبب أو نسب أو رضاع، وهو حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع.
 .فوقع عليها : جامعها •

قد  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل أىت انليب 
  ظاهر من امرأته، فوقع عليها

A man went to the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, as he 
made Zhihaar against his wife yet had 

intercourse with her. 

 :احلديث .1948
صىل اهلل عليه -عن ابن عباس: أن رجال أَت انليب 

قد َظاَهَر ِمْن امرأته، َفَوَقَع عليها، فقال: يا  -وسلم
رسول اهلل، إين قد َظاَهْرُت ِمْن َزوَْجيِت، فََوَقْعُت عليها 

َر، فقال:  َكفِّ
ُ
ْن أ

َ
وما مَحَلََك ىلع ذلك يرمحك »َقبَْل أ

يُْت «اهلل؟
َ
فال »َخلَْخالََها يف ضوء القمر، قال:  ، قال: َرأ

َمَرَك اهلل به
َ
 «.َتْقَربَْها حىت َتْفَعَل ما أ

** 

1948. Hadith: 

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

reported: "A man, who made Zhihaar (pre-islamic form 

of divorce) against his wife yet had intercourse with her, 

went to the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him. He said: 'O Messenger of Allah! I uttered 

Zhihaar against my wife, then I had intercourse with her 

before atoning.' He, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: ‘What caused you to do that, may 

Allah have mercy upon you?' He said: 'I saw her anklet 

in the moonlight.' The Prophet said: 'Then do not 

approach her (have intercourse with her) until you do 

what Allah has ordered you to do (the atonement for 

Zhihaar)”’. 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

أفاد هذا احلديث أن هذا الصحايب اكن كثري الوقاع 
المرأته، وقد دخل عليه رمضان وخيش أن جيامعها 
وهو صائم، فظاهر منها، أي شبهها بمن حترم عليه 

أنها  حتريًما مؤبًدا من أم وأخت وعمة وحنو ذلك، إال
اكنت ختدمه يف يللة من الليايل، فظهر هل يشء من 
ُحِليِّها يف ساقها فأعجبته فجامعها، فندم ىلع فعله 

مستفتياً،  -صىل اهلل عليه وسلم-وجاء إىل انليب 
أال يقربها  -صىل اهلل عليه وسلم-فأمره انليب 

باجلماع مرة أخرى حىت يكفر الكفارة اليت أوجبها 
املظاهر من امرأته، وهذا احلديث ىلع  -عز وجل-اهلل 

 أصل يف باب الظهار.

** 

The Hadith shows that this Companion was used to 

having intercourse with his wife so frequently. Being 

afraid that he would have sexual intercourse with her 

while fasting during Ramadan that had already started, 

he pronounced Zhihaar (pre-islamic form of divorce) 

against his wife. In other words, he likened her to a 

woman who is permanently prohibited for him to marry 

such as his mother, sister, aunt, etc. However, while 

she was serving him one night, he saw her anklet and 

was enticed into having intercourse with her, which he 

did. He later regretted this and went to the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, asking about 

the ruling on what he did. The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, ordered him not to 

touch his wife except after offering the expiation that 

Allah, the Exalted, has made obligatory for the one who 

made Zhihaar against his wife. This Hadith is a main 

reference on the issue of Zhihaar. 
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 .يلع -تعاىل-بها اهلل قبل أن أكفر : من اتلكفري، أي قبل أن أعطي الكفارة اليت أوج •

 وما محلك ىلع ذلك : ما استفهامية: أي أيُّ يشء محلك ىلع أن تُواقع امرأتك اليت حرم اهلل عليك العودة إيلها قبل أن تكفر عن ظهارك؟ •

 .رأيت َخلَْخاهلا : حيل معروف يلبس يف الرِّْجل •

 .ال تقربها : ال جتامعها مرة أخرى •

 .لكفارةحىت تفعل ما أمر اهلل : أي من ا •

 :فوائد احلديث
 .إذا ظاهر الزوج حرم عليه وطء الزوجة املظاهر منها، حىت يكفر عن ظهاره، وذلك بإمجاع العلماء .1

 .احلديث ديلل ىلع حتريم الظهار؛ لألمر بالكفارة يف القرآن والسنة .2

جلماع لقوهل يف احلديث: فال تقربها أن من ظاهر من امرأته فشبهها بظهر أمه يف اتلحريم  ثم أراد أن جيامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل ا .3
 .حىت تفعل ما أمرك اهلل

 .، وهم أقوى منا إيمانًا وحياءً -ريض اهلل عنهم-أنه ال ينبيغ لإلنسان أن يستحيي من احلق كما يه اعدة الصحابة  .4

 .اأن من ظاهر ثم جامع قبل اتلكفري ال تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة, مع ترتب اإلثم؛ ألنه ارتكب حمرمً  .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  حممد بن  -بريوت سنن الرتمذي  -سليمان بن األشعث السِّ
 -ليب رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احل-عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 

دار إحياء  -م سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية، 
مكتب  -غدة  حتقيق: عبد الفتاح أبو -أمحد بن شعيب ، النسايئ  -السنن الصغرى للنسايئ  - -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -الكتب العربية 

 -طبعة دار ابن  اجلوزي -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان - 1986 - 1406الطبعة: اثلانية،  -حلب  -املطبواعت اإلسالمية 
 2003 - ـه 1423بعة: اخلاِمَسة، الط -مكة املكرمة  -مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل 

فتح  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -م 
 -1427الطبعة األوىل  -يح رمضان وأم إرساء بيويمحتقيق صب -املكتبة اإلسالمية القاهرة -ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني

َّوِي دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم لل - نرش واتلوزيع ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الَول
املكتب  -إرشاف: زهري الشاويش  -لسبيل /حممد نارص ادلين األبلاين إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار ا -م  1996 - ـه 1416الطبعة: األوىل/ 

اململكة  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م 1985 - ـه 1405الطبعة: اثلانية  -بريوت  -اإلساليم 
 .م 2014 - ـه 1435العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

   (58154) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو نعيم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 الشهادة : قوٌل صادٌر عن علٍم حصل بمشاهدة بصرية أو برص، فيه العلم القاطع. •

 :فوائد احلديث
أدائها من العلم ايلقيين برؤية ما الشهادة مشتقة من املشاهدة؛ فالشاهد خيرب عما شاهده، ويه حجة رشعية تظهر احلق، وبناء عليه: فالبد يف  .1

 .شهد عليه، أو سماعه،: فالرؤية: ختتص باألفعال؛ اكلقتل، والغصب، والرسقة

جهة  علم الشاهد باملشهود حيصل بأمرين: رؤية املشهود به وهذا يف األفعال. اثلاين السماع، وهو نواعن: سماع من املشهود عليه، أو سماع  من .2
 .االستفاضة

 .أنه ال جتوز الشهادة بغلبة الظن وإن قوي .3

 .تعظيم أمر الشهادة وأنه جيب اتلثبت فيها .4

 املراجع:املصادر و

منحة العالم يف رشح بلوغ  -م 1974 - ـه1394جبوار حمافظة مرص،  -انلارش:دار السعادة  -حلية األويلاء وطبقات األصفياء/ أبو نعيم األصبهاين  -
مكتبة  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -اجلوزي  طبعة دار ابن-املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان

 عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–األسدي 
املكتبة اإلسالمية  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -لة الطبعة األوىل  الرسا مؤسسة - السليمان السالم عبد

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل سأل انليب 
قال: نعم، « هل ترى الشمس؟»الشهادة، فقال: 

 «فعىل مثلها فاشهد، أو دع»قال: 
 

A man asked the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, about 

giving testimony. He, may Allah's peace and 
blessings be upon him, replied: Do you see 

the sun? The man said: Yes. He, may Allah's 
peace and blessings be upon him, said: Give 

testimony about something like that, 
otherwise, do not. 

 :احلديث .1949
أن رجال سأل  -ريض اهلل تعاىل عنه-عن ابن عباس 

هل »قال: عن الشهادة، ف -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ْو »قال: نعم، قال: « ترى الشمس؟

َ
َفَعىَل ِمثِْلَها فَاْشَهْد، أ

 «.َدعْ 

** 

1949. Hadith: 

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported: 

"A man asked the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, about giving testimony. He, 

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

‘Do you see the sun?’ The man said: ‘Yes.’ He, may 

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

testimony about something like that, otherwise, do 

not”’. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن املسلم إذا أراد أن يشهد فال بد أن 
تكون شهادته ىلع يقني، كما تعلم الشمس 

: )إال من شهد -تعاىل-باملشاهدة، وهذا مصداق قوهل 
باحلق وهم يعلمون(، فمن لم يكن متيقنًا بما 

 سيشهد به لم حيل هل أن يشهد.

** 

This Hadith shows that if a Muslim wants to give a 

testimony, he should testify to something that he is 

certain about and that is as evident as the sun. In this 

respect, Allah, the Almighty, says: {But only those who 

testify to the truth [can benefit], and they know.} [Surat-

uz-Zukhruf: 86] So anyone who is not certain about 

what he will testify to, it is unlawful for him to testify. 
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 -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -القاهرة
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –اإلساليم  املكتب-إرشاف: زهري الشاويش

   (64694) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبوداود والنسايئ والرتمذي وابن ماجه وادلاريم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 بلفظ مقارب.سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَة يه: املال الواجب  •  باجلناية ىلع حر يف نفس أو غريها.ديته : ادلِّ

 :فوائد احلديث
يّة اثنا عرش ألف من الفضة لكن تقدم بأنه لعل اجلاين لم يكن عنده إبل، أو أن هذا قيمة اإلبل يف ذاك الوقت .1  .أن ادلِّ

 .مرااعة احلاكم ألحوال العاقلة، وهم عصبة الرجل اذلين يتحملون ادلية .2

 .اكن القتل من باب اخلطأاهتمام اإلسالم بصيانة ادلماء وحفظ انلفوس، ولو  .3

 املراجع:املصادر و

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

: حلب،الطبعة  اإلسالمية، املطبواعت مكتب: انلارش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق للنسايئ، سنن.  م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة.  مرص –احلليب 
سنن ادلاريم ,  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -العربية  الكتب إحياء دار: انلارش-ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق-ماجه ابن سنن. 1986 – 1406 اثلانية،

 ـهفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ  1412حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين, دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ،  املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان،

ُ
ه. 1427وأ

. منحة العالم رشح بلوغ املرام، 1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام ، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة ،
حتقيق وختريج وتعليق: -. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 1428عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

-. احلديث دار: انلارش الصنعاين، إسماعيل بن حممد  السالم، سبل. ه 1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -سمري بن أمني الزهري

صىل -أن رجاًل من بين عدي قتل فجعل انليب 
  ديته اثين عرش ألًفا -اهلل عليه وسلم

A man from Banu `Adiyy was killed. The 
Prophet, may Allah's peace and blessings be 

upon him, decided that his blood money 
should be twelve thousand (dirhams). 

 :احلديث .1950
أن رجاًل ِمْن بيَِن  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ِدَيتَُه  -صىل اهلل عليه وسلم-َعِديٍّ قُِتَل، فََجَعَل انليب 
لًْفا.

َ
 اثيَْنْ َعرَشَ أ

** 

1950. Hadith: 

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

reported: "A man from Banu `Adiyy was killed. The 

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

decided that his blood money should be twelve 

thousand (dirhams)". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

  -ريض اهلل عنهما-هذا احلديث  خيرب فيه ابن عباس 
قدر دية رجل قتل  -صىل اهلل عليه وسلم-بأنَّ انلَّيبَّ 

من قبيلة بين عدي بالفضة، وجعلها اثين عرش ألف 
درهم، وحيمل هذا احلديث ىلع أن اجلاين لم يكن 

صىل اهلل عليه - عنده إبل يف ذلك الوقت، أو أنَّ انلَّيبَّ 
صالح بني أهل القتيل واجلاين بذلك املبلغ,  -وسلم

فال خيالف هذا احلديث املتقرر من أن اإلبل يه 
 األصل يف باب ادليات.

** 

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

reported in this Hadith that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, decided twelve 

thousand silver dirhams as the blood money for the 

murder of a man from the tribe of Banu `Adiyy. This 

Hadith can be interpreted that the murderer did not 

have any camels to pay at that time of judgement; or 

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

upon him, reconciled between the victim's kin and the 

murderer's by that amount. This Hadith, however, does 

not contradict the established principle that blood 

money is to be paid in camels. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

88 
 

 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –يل, حممد نارص ادلين األبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم السب منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء
 .م1985

   (58216) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 رىم امرأته : بالزنا •

أن رجال رىم امرأته، وانتىف من ودلها يف زمن 
فأمرهما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

فتالعنا، كما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
تعاىل، ثم قىض بالودل للمرأة، وفرق بني  قال اهلل

 املتالعنني

 

During the lifetime of the Messenger of 
Allah, may Allah's peace and blessings be 

up on him, a man accused his wife of 
adultery and disclaimed her child. So the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, ordered them both 
to swear the oath of condemnation against 

each other, as Allah the Almighty 
instructed, and they did. Then he decided 
that the child should be with the woman 

and separated them (the man and woman). 

 :احلديث .1951
: أن رجال - اهلل عنهاريض-عن عبد اهلل بن عمر 

اتهم امرأته بالزنا، ونىف كون ودلها منه يف زمن رسول 
صىل -فأمرهما رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

فتالعنا، كما قال اهلل تعاىل، ثم قىض  -اهلل عليه وسلم
 بالودل للمرأة، وفرق بني املتالعنني

** 

1951. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with him, 

reported: "During the lifetime of the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be up on him, a man 

accused his wife of adultery and disclaimed her child. 

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

blessings be upon him, ordered them both to swear the 

oath of condemnation against each other, as Allah the 

Almighty instructed, and they did. Then he decided that 

the child should be with the woman and separated them 

(the man and woman)". 

 يح.صح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث يروي عبد اهلل بن عمر ريََض اهلل 
عنهما: أن رجال قذف زوجته بالزنا، وانتىف من 
ودلها، وبرئ منه فكذبته يف دعواه ولم تُِقرَّ ىلع 
نفسها. فتالعنا، بأن شهد الزوج باهلل تعاىل أربع 
مرات أنه صادق يف قذفها، ولعن نفسه يف اخلامسة. 

الزوجة باهلل أربع مرات أنه اكذب، ودعت  ثم شهدت
ىلع نفسها بالغضب يف اخلامسة. فلما تمَّ اللعان 
بينهما، فرق بينهما انليب صىل اهلل عليه وسلم فرقة 
دائمة، وجعل الودل تابعا للمرأة، منتسبا إيلها، منقطعا 

 عن الرجل، غري منسوب إيله.

** 

In this Hadith, `Abdullah ibn `Umar, may Allah be 

pleased with him, reports that a man accused his wife 

of adultery and denied his paternity of her child. She 

denied his claim and rejected his accusation.  So, they 

swore the oath of condemnation against each other in 

this way: the husband swore by Allah four times that he 

is truthful in his accusation, and on the fifth time he 

invoked the curse of Allah upon himself (if he is a liar).  

Then the wife swore by Allah four times that he is a liar, 

and on the fifth time she invoked the anger of Allah 

upon herself (if he is truthful).  After they had 

condemned one another, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, separated them 

permanently and let the child join the woman and be 

attributed to her. The child was cut off from the man and 

no longer attributed to him. 
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 .وانتىف من ودلها : احلمل اذلي لم تضعه ذلك الوقت •

 ."كما قال اهلل تعاىل : يف كتابه: "واذلين يرمون أزواجهم" إىل قوهل: "واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني •

 .الزوج، فال توارث بينهما، وأما أمه فرتثه ويرث منها ما فرض اهلل هلقىض بالودل للمرأة : حكم بأن الودل للمرأة، ونفاه عن  •

 :فوائد احلديث
 .إذا تم اللعان، انتىف الودل عن أبيه، وصار منسوبا إىل أمه فقط .1

 الفرقة املؤبدة ادلائمة بني املتالعنني، فال حتل هل بعد تمام اللعان حبال من األحوال .2

من غريه، كأن يكون بعيدا عن امرأته مدة طويلة: فيجب عليه نفيه، واللعان عليه، إن  األصل أن الودل للفراش، فإذا حتقق الزوج أن الودل .3
 .كذبته. ئلال يلحقه نسبه، فيفِض إىل أمور منكرة، حيث يستحل من اإلرث وحلوق النسب، واالختالط باملحارم، وغري ذلك، وهو أجنيب عنهم

اوس اليت لم تنب ىلع قرائن، وال حيجبها عما هو متعارف ومألوف بني انلاس األحسن يف راعية النساء اتلوسط، فال يكرث الرجل من الوس .4
 .املحافظني مادام لم ير ريبة، وال يرتكها مهملة، تذهب حني شاءت، وتكلم من شاءت، فهذا هو اتلفريط

 .أنه ال يشرتط يف نيف احلمل ترصيح الرجل بأنها ودلت من زنا وال أنه استربأها حبيضة .5

 .ُسئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن جيد فيها نصا ال يبادر إىل االجتهاد فيهاأن املفيت إذا  .6

 أن احلاكم يردع اخلصم عن اتلمادي ىلع ابلاطل باملوعظة واتلحذير ويكرر ذلك يلكون أبلغ .7

 . أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن املالعن للمرأة واذلي رميت به .8

 .الَمْقُذوف بما وقع من قَاِذفِهِ أنه ليس ىلع اإلمام أن ُيْعِلَم  .9

أن احلامل تالعن قبل الوضع؛ ألن اللعان رُشِع دلفع حد القذف عن الرجل، ودفع حد الرجم عن املرأة، فال فرق بني أن تكون حامال أو  .10
 .حائال أي: غري حامل

 .-تعاىل-أن احلكم يتعلق بالظاهر، وأمر الرسائر مولٌك إىل اهلل  .11

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -مع الصحيحاجلا-صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-ألحاكم للشيخ إسماعيل األنصاريبرشح عمدة ا
فيصل بن عبد العزيز بن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه، 1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

 مم 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ملبارك احلريميل انلجدي فيصل ابن محد ا
   (6024) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ادلارقطين. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ناقة : يه األنىث من اإلبل. •
َها • ايع انلَّاقة ينتجها نتجاً: َويِلَ أمرها حىتَّ وضعت َودَلَ  .نُِتَجْت : نتج الرَّ

 :فوائد احلديث
 .احلديث ديلل ىلع أن ايلد مرجحة للشهادة املوافقة هلا .1

صىل اهلل عليه -أن رجلني اختصما إىل انليب 
يف ناقة, فقال لك واحد منهما نتجت هذه  -وسلم

-انلاقة عندي وأقام بينة, فقىض بها رسول اهلل 
 لذلي يه يف يده -صىل اهلل عليه وسلم

 

Two men brought their dispute over a she-
camel to the Prophet, may Allah’s peace 
and blessings be upon him. Both of them 
claimed that the she-camel was born on 
their property and produced evidence to 

support their claim. The Messenger of 
Allah, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, ruled that it belonged to the one 
who had it in his possession. 

 :احلديث .1952
صىل اهلل -عن جابر, أنَّ رَُجلنَي اْختََصما إىل انليب 

يِف نَاقِة , فقال ُكُّ واِحٍد ِمنهما نُِتَجْت  -عليه وسلم
َقام بَيِّنة َفَقىَض بِها رسول اهلل 

َ
-هذه انلَّاقَة ِعندي وأ

 لذِلي يِه يِف يَِده. -عليه وسلمصىل اهلل 

** 

1952. Hadith: 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported: "Two 

men brought their dispute over a she-camel to the 

Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him. 

Both of them claimed that the she-camel was born on 

their property and produced evidence to support their 

claim. The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, ruled that it belonged to the one 

who had it in his possession". 

  :درجة احلديث
شيخ ليس هل حكم عند ال

لكن  -رمحه اهلل-األبلاين 
ضعفه احلافظ ابن حجر يف 

 ابللوغ عقب خترجيه.

** 

 Hadith Grade: 

دل احلديث ىلع أنَّ العني املتنازع عليها إذا اكنت يف 
ي يه يف يده يسَمَّ  يد أحدهما دون اآلخر، فاذلَّ
داخاًل، واآلخر يسَمَّ خارجاً، فإْن اكن دلى اخلارج 

ة دعواه، استحقها وأخذها، وإْن لم  بينٌة ىلع صحَّ
اخل ىلع صفة دعواه،  يكن هل بينة، فإنَّه حيلف هل ادلَّ
ا إْن أقام  ة يده عليها، أمَّ اخل؛ لقوَّ وتكون العني لدلَّ

 -كما يف هذا احلديث-ُكُّ واحٍد منهما بينًة أنَّها هل 
اخل، وهو صاحب ايلد, ألن ايلد  فإنها تكون لدلَّ

َحٌة.  ُمرَجِّ

** 

This Hadith is about two people who are in dispute over 

an object, the one who has it in his possession is called 

the ‘insider’ and the other is the ‘outsider’. If the outsider 

has evidence in support of his claim, he shall be entitled 

to the object and take it, otherwise the insider should 

take an oath to confirm his claim and the object will 

belong to him, as it is already in his possession. 

However, if both of them produce evidence, as related 

in the Hadith, the object shall go to the insider due to 

his possession of it, as that gives him the advantage. 
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نَّ يده ىلع العني .2
َ
 .أنَّ صاحب العني عنده زيادة ىلع بينته؛ أل

 .اَزع عليها إن لم تكن يف يد واحد منهما، فأقام ُك واحد منهما بينة أن العني هل فيه بينهماأن العني الُمتن .3

 املراجع:املصادر و

هوم, سنن ادلارقطين املؤلف: أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين, حتقيق: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد بر -
اململكة العربية  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  - - ـه 1424، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة:  -م  2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 
توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام،  - ـه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -م  2006 _ه  1427األوىل، 

بلوغ املرام ابلدُر اتلمام رشح  -سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث.  - ـه  1423للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 
 .ه 1428للَمغِريب, حتقيق: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل 

   (64700) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 وجعل عتقها صداقها : جعل مهرها العتق واحلرية، ولم يستمتع بها ىلع أنها أمة. •

 :فوائد احلديث
 .زوجتهجواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقاً هلا، و تكون  .1

 .أنه ال يشرتط ذللك إذنها وال شهود، وال ويل، كما ال يشرتط اتلقيد بلفظ اإلنكاح، وال الزتويج .2

 فيه ديلل ىلع جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية .3

 استحباب عتق األمة وتزوجها ، وقد رصح بذلك حديث: " من أعتق جاريته ثم تزوجها اكن هل أجران"رواه أبوداود وصححه األبلاين .4

 .يف مثل هذه القصة يف زواج انليب صىل اهلل عليه وسلم، ما يدل ىلع كمال رأفته وشفقته .5

أعتق  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  صفية، وجعل عتقها صداقها

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, emancipated 
Safiyyah and made her emancipation her 

dowry. 

 :احلديث .1953
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

أعتق صفية، وجعل ِعتَْقَها  -صىل اهلل عليه وسلم
 َصَداَقَها.

** 

1953. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, emancipated 

Safiyyah and made her emancipation her dowry. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -وهو أحد زعماء بىن انلضري-اكنت صفية بنت ُحيي 
زوجة كنانة بن أيب احلقيق، فقتل يوم خيرب، وفتح 

صار النساء انليب صىل اهلل عليه وسلم خيرب، و
والصبيان أرقاء للمسلمني، ومنهم صفية، ووقعت يف 

، -ريض اهلل عنه-نصيب ِدْحيَة بن خليفة اللكيب 
فعوضه عنها غريها واصطفاها نلفسه، جرباً خلاطرها، 
ورمحة بها لعزها اذلاهب. ومن كرمه إنه لم يكتف 
باتلمتع بها أمة ذيللة، بل رفع شأنها، بإنقاذها من ُذل 

 ، وجعلها إحدى أمهات املؤمنني، ألنه أعتقها، الرقِّ
 وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.

** 

Safiyyah, the daughter of Huyayy, one of the leaders of 

Banu an-Nadeer (a Jewish tribe of Hijaz) was the wife 

of Kinaanah ibn Abu al-Huqayq, who was killed on the 

Day of Khaybar.  The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, conquered Khaybar without 

hostilities, and the women and children of that city 

became slaves to the Muslims once they were 

captured. Safiyyah was initially part of the share 

allocated to Dihyah ibn Khaleefah al-Kalbi. However, 

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

him, compensated him with another female slave in 

exchange for Safiyyah and took her for himself. He did 

this to appease her and soothe her grief for her lost 

status and glory, may Allah's peace and blessings be 

upon him. The Prophet's noble character is manifested 

through the fact that he did not settle for enjoying her 

while she was humiliated as a slave but freed her from 

slavery, raised her status, and made her one of the 

most respected of women (on earth as a) Mother of the 

Believers. He freed her and then married her, and he 

made her emancipation her dowry. 
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 ."فه لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "أعظم النساء بركة، أيرسهن مؤنةلم جيعل الرشع حدا ألكرث الصداق وال ألقله، إال أنه يستحب ختفي .6

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبفؤ حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -ارشةالطبعة الع -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6022) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الغالم : بضم الغني، وفتح الالم وختفيفها، هو من الوالدة حىتَّ ابللوغ، وبعد ابللوغ إْن سيم به، فهو جماز باعتبار ما اكن. •
نىَْث، واجلمع شاء وشياهشاتان : تثنية شاة: ويه الواحدة من الضأن  •

ُ
 .واملعز، ُيَقال لذلكر واأل

ا ماكفئتان : بكرس الفاء، وبعدها همزة، أي: متساويتان يف السنِّ واإلجزاء، فال تكون إحداهما مسنَّة، واألخرى غري مسنَّة، ويكونان ممَّ  •
 .جيزىء يف األضحية

 .ساءاجلارية : الفتيَّة من النساء، واملراد هنا: الطفلة من النِّ  •

 :فوائد احلديث
 .يف احلديث ديلل ىلع أن العقيقة مرشوعة يف حق اذلكر واألنىث .1

 .فيه أنَّ عقيقة الغالم شاتان، وعقيقة اجلارية شاٌة واحدة .2

فيه استحباب أْن تكون الشاتان اللتان يعق بهما عن الغالم متاكفئتني متشابهتني يف السن والسمنة، فال تكون إحداهما أكرب من األخرى  .3
 .تكونا بلوٍن واحٍد، وحجٍم واحدكثرًيا، وأْن 

 املراجع:املصادر و

 اثلانية،: الطبعة. - مرص –سنن الرتمذي، لإلمام الرتمذي. حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون. انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث  -م  2001 - ـه 1421 ، األوىل:  الطبعة الرسالة مؤسسة:  انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق أمحد، مسند - م 1975 - ـه 1395

 اهلل لعبد املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم 
 واالكرام اجلالل ذي فتح - م 2006 – 1427. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل الفوزان صالح للشيخ االملام، تسهيل - ه1428 1ط. اجلوزي ابن دار. الفوزان

 األسدي، مكتَبة. للبسام الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ  - م2006 - 1427 األوىل الطبعة - اإلسالمية املكتبة عثيمني، ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح

أمرهم  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  عن الغالم شاتان ماكفئتان، وعن اجلارية شاة

The Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, commanded 

them to slaughter two similar sheep for a 
boy and one sheep for a girl (at their birth). 

 :احلديث .1954
 -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل »عن اعئشة 

أمرهم أن ُيَعقَّ عن الُغاَلِم َشاتَاِن ُماَكفِئَتَاِن، وعن 
 «.اجْلَاِرَيِة َشاةٌ 

** 

1954. Hadith: 

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

the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, commanded them to slaughter 

two similar sheep for a boy and one sheep for a girl (at 

their birth). 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنَّ  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث خترب اعئشة 
أي -رهم أن يعقوا أم -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

عن املولود اذلكر شاتان  -يذحبوا عند الوالدة
من واجلودة، وكذلك  ن والِكرَب والسِّ متشابهتان يف السِّ

 أمرهم أن يعقوا عن املولودة األنىث شاة واحدة.

** 

In this Hadith, `A'ishah, may Allah be pleased with her, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, commanded them to 

slaughter for the `Aqeeqah of a baby boy two sheep 

that are similar in age, size, and quality, and to 

slaughter for the `Aqeeqah of a baby girl one sheep. 

`Aqeeqah is the sacrificial animal slaughtered at the 

occasion of a baby's birth. It also refers to the banquet 

where this animal is served. 
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اململكة العربية  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة. املكّرمة مّكة
 .م 2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 

   (64667) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-ميمونة بنت احلارث  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حالل : غري حمرم حبج أو عمرة. •

 :فوائد احلديث
م ىلع ما ذكره ابن -ريض اهلل عنها-وما ذكرته , -ريض اهلل عنها-لم يكن حمرما أثناء زواجه بميمونة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .1 مقدَّ

 .تزوجها وهو حمرم؛ ألنها صاحبة القصة -صىل اهلل عليه وسلم-يف الصحيحني من أنه  -ريض اهلل عنهما-عباس 

 .أن اإلحرام من موانع انلاكح, فال يصح نكاح حمرم حبج أو عمرة, كما رصحت به األحاديث األخرى .2

 .-ريض اهلل عنهما-اكنت خالة يزيد بن األصم, كما اكنت خالة ابن عباس  -هاريض اهلل عن-أن ميمونة  .3

 املراجع:املصادر و

 دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، . ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء

 مكتبة: انلارش البسام، صالح بن الرمحن عبد بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –بريوت 
م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، : الطبعة املكّرمة مكة األسدي،

م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد  2006 _ه  1427الفوزان، الطبعة: األوىل، 

تزوجها  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  وهو حالل

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, married her 
when he was outside the state of Ihraam. 

 :احلديث .1955
َثتيْن َميْمونَة بنت  عن يَِزيد بن األصمِّ قال: حدَّ

أن رسول اهلل صىل اهلل » -ريض اهلل عنها-احلارث 
واكنت خالَيت، »، قال: «عليه وسلم تََزوَّجها وهو حالل

 «.وخالَة ابِن عباس

** 

1955. Hadith: 

Yazeed ibn al-Asamm, may Allah have mercy upon 

him, reported: ''Maymoonah bint al-Haarith, may Allah 

be pleased with her, told me that the Messenger of 

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

married her when he was outside the state of Ihraam.'' 

He added: ''She was my maternal aunt and the 

maternal aunt of Ibn `Abbaas'’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ذكر يزيد بن األصم أن أم املؤمنني ميمونة بنت 
صىل -أخربته أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-احلارث 

متحلل من إحرامه,  تزوجها وهو -اهلل عليه وسلم
فلم يكن أثناء زواجه بها حمرًما حبج أو عمرة, ثم 

وأنها اكنت  -ريض اهلل عنها-ذكر قرابته بميمونة 
-ريض اهلل عنهما-خاتله, كما اكنت خالة ابن عباس 

، مما يدل ىلع قربه من صاحبة القصة، وأنه لم يكن 
 حمرًما كما قال ابن عياس.

** 

Yazeed ibn al-Asamm says that the Mother of the 

Believers Maymoonah bint al-Haarith, may Allah be 

pleased with her, told him that the Messenger of Allah, 

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

her when he was outside the state of Ihraam. When he 

married her, he was not assuming Ihraam for Hajj or 

`Umrah. Yazeed then mentioned his relation to 

Maymoonah, may Allah be pleased with her, as she 

was his maternal aunt, and the maternal aunt of Ibn 

`Abbaas, may Allah be pleased with him, as well. This 

indicates his close relationship with Maymoonah, and 

proves that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, was not in the state of Ihraam 

as Ibn `Abbaas said. 
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م إرساء ب
ُ
ه(. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، 1427(، املكتبة اإلسالمية، مرص، )1نت عرفة، )طرمضان، وأ

 .هـ 1431 ـهـ  1427انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
   (58074) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابليهيق. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-اعمر باجلراح  أبو عبيدة اتلخريج:
 السنن الكربى للبيهيق. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بسهم عن اخلروج, ويلمنع عنهم اإلمداد.حارَص : أي: أحاط بهم من مجيع اجلهات يلح •
 .أهَل الطائف : أي: بالد ثقيف •

ه •  .نََصَب : رفع ووجَّ

 .الَمنَْجِنيق : هو آلة للحرب تقذف بها احلجارة ىلع احلصون، فتهدمها •

حارص  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
جنيق سبعة أهل الطائف، ونصب عليهم املن

 عرش يوًما
 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, besieged the 
people of Taa'if and put them under the 

mangonel for seventeen days. 

 :احلديث .1956
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب عبيدة 
 عليهم حارَص أهَل الطائف، ونََصَب  -اهلل عليه وسلم

 الَمنَْجِنيق سبعَة عرَش يوماً.

** 

1956. Hadith: 

Abu `Ubaydah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, besieged the people 

of Taa'if and put them under the mangonel for 

seventeen days. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث أن  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو عبيدة 
بعدما فرغ من غزوة  -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول 

حنني, حارص أهل ثقيف اذلين يقطنون الطائف, وقد 
ال استَْعىص أمُرهم, ألنهم يف داخل حصٍن, وط

حصارهم ىلع املسلمني, فأشار عليه بعض الصحابة 
أن يستعمل املنجنيق لرضب ِحصنهم, وقد مكث 
املسلمون سبعة عرش يوماً, ويف روايات أنهم مكثوا 
أكرث من ذلك, لكنهم لم يتمكنوا من اقتحامها 
فانرصفوا عنها. وال شك أن استعمال املنجنيق لرضب 

قتلهم: من النساء العدو يقع بسببه قتل َمن ال يُقصد 
والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع واألديرة 
وحنوهم, وهذا جائز ألنه من باب ارتكاب أخف 
املفسدتني, فإنَّ قتل النساء، واألطفال وحنوهم 
مفسدة، وتعطيل اجلهاد يف سبيل اهلل مفسدة أكرب 
منه، فارتكبت اخلفيفة منهما، وألن ذلك حيصل 

 تبًعا وليس بالقصد األصيل.

** 

Abu `Ubaydah, may Allah be pleased with him, reports 

that after the battle of Hunayn had ended, the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, besieged the people of Thaqeef who lived 

in Taa'if. They were inaccessible because they were 

inside a fortress. Their siege took Muslims longer than 

expected, so some Companions suggested that the 

mangonel be used against the fortress. The Muslims 

stayed for seventeen days. Other reports say that they 

stayed longer than that but could not conquer the 

fortress, so they left.  There is no doubt that using the 

mangonel results in unintentional casualties in women, 

children, old people, worshipers in their hermitages and 

monasteries, and the like. This is permissible by way of 

committing the lesser of two evils. Indeed, killing 

women and children is evil; however, halting Jihad in 

the cause of Allah is worse, so the lesser evil is 

committed. Still, it takes place as collateral damage, not 

as the original purpose. 
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 :فوائد احلديث
 .جواز رضب الكفار باملنجنيق, ولو اكن يقتل غرَي املقاتِلني .1

 .ئف باملنجنيق، ومثله باجلواز غريه من املدافع، والصواريخ وغريهارىم أهل الطا -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انليبَّ  .2

 .جواز ريم الكفار بما يعم إتالف ذريتهم، ونسائهم معهم، كأن يُبيَّتون وهم اغرون، أو يترتس مقاتلتهم بأطفاهلم، ونسائهم .3

م مفسدة، وتعطيل اجلهاد يف سبيل اهلل مفسدة أكرب العمل بالقاعدة الرشعية: "ارتكاب أخف املفسدتني" فإنَّ قتل النساء، واألطفال وحنوه .4
 .منه، فارتكبت اخلفيفة منهما

 .أنه ال ينبيغ نلا أن نفوت الفرصة من أجل خوف إصابة من ال جتوز إصابته .5

 املراجع:املصادر و

بفقه األحاديث من بلوغ تسهيل اإلملام  - ـه  1424السنن الكربى للبيهيق, حتقيق: حممد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية، الطبعة: اثلاثلة،  -
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن  -م  2006 -ه  1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

توِضيُح األحاَكِم ِمن  - 1427الطبعة األوىل  -المية فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلس - ـه1428 1اجلوزي. ط
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح املؤلف: يلع بن حممد، أبو  - ـه  1423بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 

معجم اللغة العربية املعارصة املؤلف: د أمحد خمتار عبد احلميد عمر  - ـه1422 احلسن نور ادلين املال اهلروي, دار الفكر، بريوت الطبعة: األوىل،
 ـهاتللخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري،املؤلف : أبو الفضل أمحد بن  1429بمساعدة فريق عمل, انلارش: اعلم الكتب, الطبعة: األوىل، 

 .م1989 ـه.1419دار الكتب العلمية، الطبعة : الطبعة األوىل  انلارش : -يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين 
   (64612) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بيع العرايا : بيع ثمر العرايا؛ ألن العرية يه انلخلة فحذف املضاف وأقيم املضاف إيله مقامه. •
 أوسق : مجع وسق ، وهو ستون صااع •

 .عنه اهلل ريض –أو دون ِخسة أوسق : هذ الشك من أحد رواة احلديث: داود بن احلصني راوي احلديث عن أيب سفيان عن أيب هريرة  •

 :فوائد احلديث
 .خصة يف بيع العرايا للحاجة إىل اتلفكه بالرطبالر .1

 .أن تكون الرخصة بقدر الكفاية، ألن الرخصة ال يتجاوز بها قدر احلاجة .2

 .لكغ 130,5لكغ، فاملجموع  2,17صاع، والصاع  300صااًع، فهذه  60مقدار ما جتوز فيه الرخصة ، وهو ما لم يتجاوز ِخسة أوسق، والوسق  .3

رخص يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  بيع العرايا، يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, granted 

concession for the sale of al-`Araayaa 
(unpicked ripe dates for dry dates) when 

they are equal to or less than five Awsuq (a 
standard measure). 

 :احلديث .1957
صىل -أن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

رخص يف بيع العرايا، يف ِخسة  -اهلل عليه وسلم
 «.أوَْسُقٍ أو دون ِخسة أوسق

** 

1957. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

blessings be upon him, granted concession for the sale 

of al-`Araayaa (unpicked ripe dates for dry dates) when 

they are equal to or less than five Awsuq (a standard 

measure)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

العرايا مجع عرية، ومعناها أن يرغب إنسان يف أكل 
الرطب يف وقت ظهوره، ولكنه ال يقدر ىلع ذلك 
لفقره، وعنده تمر يابس، فيشرتي الرطب ىلع رؤوس 
ر وزن الرطب  انلخل باتلمر ايلابس، ىلع أن يُقدَّ

ة أوسق، ألنه ملا اكنت مسألة "العرايا" مباحة خبمس
للحاجة من أصل حمرم، اقترص ىلع القدر املحتاج 
إيله اغبلاً، فرخص فيما قدره ِخسة أوسق فقط أو ما 
دون ذلك، ألنه يف هذا القدر حتصل الكفاية للتفكه 

صىل -بالرطب، واألصل املحرم هو ربا الفضل، قال 
يع الرطب باتلمر: ملا سئل عن ب -اهلل عليه وسلم

)أينقص الرطب إذا جف( قالوا: نعم. قال: )فال إًذا( 
 حديث صحيح رواه اخلمسة.

** 

Al-`Araayaa (sing. `Ariyyah) refers to the case in which 

a man wants to eat ripe dates but does not afford it due 

to his poverty. However, he has dry dates that he can 

give in exchange for the dry dates on the tree provided 

the weight of the dry dates does not exceed five Awsuq 

(a old standard measure). The case of  al-`Araayaa has 

been made permissible as an exception to the rule of 

prohibition because of people's need. Therefore, the 

concession is given only to the amount that is usually 

needed, which is five Awsuq or less than that. This is 

because such weight is sufficient for satisfying one’s 

need for eating ripe dates. The basic rule of prohibition 

is Riba-al-Fadl (usury of excess) referred to in the 

Hadith in which the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said when asked about selling 

fresh dates for dry ones: "Will fresh dates decrease (in 

weight) when it becomes dry?" They said: "Yes." He 

said: "So, do not do it". 
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 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -. ه1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6042) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فق عليه.مت راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 العرية : العرية مبادلة اتلمر بالرطب يف أقل من ِخسة أوسق. •
 .أن يبيعها : أن يشرتيها إذا ترضر بمداخلة املوهوب هل •

 .خبرصها : بقدر ما فيها إذا صار تمًرا بتم •

 :فوائد احلديث
 ." مر مثله، ألنه بيع املزابنة املنيه عنه، ومأخذه يف هذا احلديث لفظ " رخصحتريم بيع اتلمر ىلع انلخل بت .1

 .جواز بيع العرية: هو مستثىن من اتلحريم السابق يف املزابنة .2

 .أن الرخصة ملن احتاج إىل أكل الرطب خاصة .3

ص رخ -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  لصاحب العرية: أن يبيعها خبرصها

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, granted 

concession to the owner of al-`Ariyyah (a 
dates palm) to sell its unpicked fruits for 

dry dates by estimation. 

 :احلديث .1958
-ول اهلل أن رس»: -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت 

رخص لصاحب الَعِريَِّة: أن  -صىل اهلل عليه وسلم
خبرصها تمرا، يأكلونها »وملسلم: «.  يبيعها خِبَرِْصَها

 «.ُرَطبَاً 

** 

1958. Hadith: 

Zayd ibn Thaabit, may Allah be pleased with him, 

reported the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, granted concession to the 

owner of al-`Ariyyah (a dates palm) to sell its unpicked 

fruits for dry dates by estimation. Another narration by 

Imam Muslim reads: "...for dry dates by estimation and 

the new owners might eat their dates fresh". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بيع الرطب ىلع رؤوس انلخيل بتمر حمرم، ويسَم 
املزابنة، ملا فيه من اجلهل بتساوي انلوعني الربويني، 
ولكن استثين منه العرايا، ويه مبادلة بيع الرطب 
ىلع رؤوس انلخيل بتمر برشوط معينة، منها أن 

نت انلقود يكون يف أقل من ِخسة أوسق، فقد اك
اكدلنانري وادلراهم قليلة يف الزمن األول، فيأِت زمن 
الرطب واتلفكه به، يف املدينة وانلاس حمتاجون إيله، 
وليس عند بعضهم ما يشرتى به من انلقود، فرخص 
هلم أن يشرتوا ما يتفكهون به من الرطب باتلمر 
اجلاف يلأكلوها رطبة مراعني يف ذلك تساويهما لو 

خل إىل اجلفاف، وهو اخلرص، فالعرايا آلت ثمار انل
 استثناء من حتريم املزابنة.

** 

Selling dates on the trees for dry dates is forbidden. 

This transaction is called al-Muzaabanah that is 

prohibited because the weight of the dates, which is 

required to be equal in goods subject to rulings of Riba, 

is not known. Currencies like dinars and dirhams were 

scarce in the past. Sometimes seasons of the fresh ripe 

dates would arrive, and people in Madinah need to eat 

them; yet, they did not have the money to purchase 

them. Therefore, it was made permissible for them to 

purchase some ripe dates to eat in exchange for dry 

dates by estimation, taking into consideration that they 

should be approximately equal in amount were the 

dates on the trees to become dry. This kind of al-

`Ariyyah transaction was an exception to the rule of 

prohibition applicable to al-Muzaabanah. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

104 
 

 .أن يقدر الرطب ىلع انلخلة تمرا بقدر اتلمر اذلي جعل ثمنا هل .4

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -حيحالص اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-للشيخ إسماعيل األنصاري برشح عمدة األحاكم
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6043) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

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

رد ابنته  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  بن الربيع بناكح جديد زينب ىلع أيب العاص

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, returned his 

daughter Zaynab to Abu-l-‘Aas ibn ar-
Rabee‘ in a new marriage. 

 :احلديث .1959
أن رسول »عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، 

أيب ، رَدَّ ابنته زينب ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
بيع بناكح جديد  «.العاص بن الرَّ

** 

1959. Hadith: 

‘Amr ibn Shu‘ayb reported from his father from his 

grandfather: "The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, returned his 

daughter Zaynab to Abu-l-‘Aas ibn ar-Rabee‘ in a new 

marriage". 

 منكر.  :درجة احلديث
** 

Munkar/Denounced. Hadith Grade: 

-أفاد هذا احلديث يف قصة زينب بنت رسول اهلل 
أنه ردها ىلع زوجها األول  -صىل اهلل عليه وسلم

الربيع بن العاص بعد إسالمه بناكح جديد ومهر 
ح السابق، والعمل جديد، مرااعة ملا بينهما من انلاك

ىلع هذا احلديث عند مجهور أهل العلم أن املرأة إذا 
خرجت من عدتها قبل أن يسلم الزوج ثم أسلم بعد 
ذلك فال بد من جتديد العقد, وبذل مهر جديد، إال 
أنه حديث ضعيف ال يثبت. وقد جاء يف فتوى 

إذا أسلم الزوجان الاكفران معا  -اللجنة ادلائمة :  )أ
زواجهما؛ ألن الكفار اكنوا يسلمون هم فهما ىلع 

 -صىل اهلل عليه وسلم-وزوجاتهم ىلع عهد انليب 
وإن أسلم أحدهما فقط  -فيقرهم ىلع زواجهم.  ب

فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم اآلخر يف العدة فهما 
ىلع زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم اآلخر 

 تعاىل: فقد انتهت عصمة الزواج بينهما؛ لقول اهلل
اِر  }فَإِْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت َفاَل تَرِْجُعوُهنَّ إِىَل الُْكفَّ
{ إىل قوهل: }َواَل  لُّوَن لَُهنَّ اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َواَل ُهْم حَيِ

 ُتْمِسُكوا بِِعَصِم الَْكَواِفِر{(.

** 

This Hadith tells a story about Zaynab, the daughter of 

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

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

upon him, returned her to her former husband  ِ  ِAbu-

l-‘Aas ibn ar-Rabee‘ with a new marriage contract and 

dowry, for they were married before he embraced 

Islam. Based on this Hadith, the majority of the scholars 

hold that for a woman whose waiting period expires 

before the husband becomes a Muslim, the marital 

contract must be renewed and a new dowry must be 

paid. This Hadith, however, is weak. According to the 

fatwa of the Permanent Committee: 1. If the husband 

and wife enter Islam together, their marriage is still 

valid, because the disbelievers and their spouses used 

to enter Islam during the time of the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, who would 

keep them in wedlock.  2. If one spouse becomes 

Muslim, then both should be separated. If the other 

becomes Muslim during the waiting period, the 

marriage remains valid. If the waiting period expires 

before the other spouse enters Islam, then the marriage 

bond is terminated. In this regard, Allah says: {And if 

you know them to be believers, then do not return them 

to the disbelievers; they are not lawful [wives] for them, 

nor are they lawful [husbands] for them... And hold not 

to marriage bonds with disbelieving women.} [Surat-ul-

Mumtahanah: 10] 
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 :فوائد احلديث
أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها وتأخر إسالمه عنها وأراد الرجوع هلا فال بد أن جيدد انلاكح، حبيث يكون نكاحا  -إن صح-يفيد احلديث  .1

ما أفتت به اللجنة ادلائمة خبصوص هذه  -عىن اإلمجايليف امل-جديداً وال يبىن ىلع انلاكح السابق، وهذا ما أخذ به مجهور الفقهاء، وقد تقدم 
 املسألة.
 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
:ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد  ماجه ابن سنن م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

اعدل مرشد، وآخرون  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية 
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل  -م  2001 - ـه 1421ىل، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األو

– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-الفوزان
حتقيق صبيح  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -رام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمنيواإلك اجلالل ذي فتح - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة

حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه /حممد بن عبد اهلادي اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي  - -1427الطبعة األوىل  -رمضان وأم إرساء بيويم
إرواء  -بدون طبعة وبدون تاريخ  -سبل السالم /حممد بن إسماعيل ثم الصنعاين، دار احلديث -بريوت، بدون طبعة  -دار اجليل -ه(1138)املتوىف: 

 - ـه 1405الطبعة: اثلانية  -بريوت  -املكتب اإلساليم -حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش -الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 
 .م1985

   (58085) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه -أبو مسعود األنصاري اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ن : ما يبذل يف مقابل احلصول ىلع اليشءثم •
 .مهر ابليغ : الزانية، وابلغاء : الطلب، وكرثة استعماهل يف الفساد. ومهرها، ما تعطاه ىلع الزنا، سَم مهرا، من باب اتلوسع •

نىه عن  -اهلل عليه وسلم صىل-أن رسول اهلل 
  ثمن اللكب، ومهر ابليغ، وحلوان الاكهن

Allah's Messenger, may Allah's peace and 
blessings be upon him, prohibited the price 

of a dog, the earnings of a prostitute, and 
the money paid to a soothsayer. 

 :احلديث .1960
صىل -اهلل  أن رسول» -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود 
نىه عن ثمن اللكب، وَمْهِر ابليغ،  -اهلل عليه وسلم
 «.وُحلَْواِن الاَكِهِن 

** 

1960. Hadith: 

Abu Mas‘ood, may Allah be pleased with him, reported: 

"The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, prohibited the price of a dog, 

the earning of a prostitute, and the money paid to a 

soothsayer". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

لطلب الرزق طرق كريمة رشيفة طيبة، جعلها اهلل 
عوضا عن الطرق اخلبيثة ادلنيئة. فلما اكن يف الطرق 

ثلانية األوىل كفاية عن اثلانية، وملا اكنت مفاسد ا
م الرشع  عظيمة ال يقابلها ما فيها من منفعة، َحرَّ
الطرق اخلبيثة اليت من مجلتها، هذه املعامالت 

وكذلك  -2بيع اللكب: فإنه خبيث رجس.  -1اثلالث. 
ما تأخذه الزانية مقابل فجورها، اذلي به فساد ادلين 

ومثله ما يأخذه أهل ادلجل واتلضليل،  -3وادلنيا. 
ة الغيب واتلرصف يف الاكئنات، ممن يدعون معرف

ليسلبوا أمواهلم،  -بباطلهم -وخييلون ىلع انلاس
فيأكلوها بابلاطل. ُك هذه طرق خبيثة حمرمة، ال 
جيوز فعلها، وال تسليم العوض فيها، وقد أبدهلا اّلَل 

 بطرق مباحة رشيفة.

** 

There are many noble and good ways to seek 

sustenance and provision which Allah has blessed us 

with instead of the evil, corrupt, and illegal ways. The 

good ways suffice the person, so he is in no need of the 

evil ones.  The huge harm resulting from the evil ways 

outweighs whatever benefit they may presumably 

involve. Islamic law prohibits all the evil ways of earning 

provision, including the three types mentioned in this 

Hadith: 1. The price of selling a dog, as it is malevolent 

and impure (except for the trained dogs for three 

purposes: herding, hunting, and guarding, as 

mentioned in other verses of the Qur’an and Hadith, 

etc). 2. The money a prostitute receives in return for 

practicing immorality, which destroys one's religion as 

well as the life of this world. 3.  The money paid to 

people of misguidance and fraud, like soothsayers, 

diviners, and tricksters, who claim that they have 

knowledge of the unseen and have control over the 

created beings. They deceive people by their falsehood 

in order to take their wealth and devour it unlawfully.  All 

of these ways are evil and prohibited in Islam and are 

impermissible to be used. One should not give anything 

in exchange for them, since Allah has provided noble, 

good, and permissible ways to earn provisions that can 

substitute for these (and any) evil, corrupt, and illegal 

ways. 
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باليشء احللو، من حيث إنه يؤخذ  حلوان الاكهن : احلُلوان بضم احلاء، مصدر "حلوته" إذا أعطيته. قال يف فتح ابلاري : وأصله من احلالوة، شبه •
 .ن وادلجالنيسهال بال مشقة. وأما الاكهن: فهو اذلي يديع علم األشياء املغيبة املستقبلة. ويف معناه " العراف" و " املنجم " وحنوهما من املشعوذي

 :فوائد احلديث
 .، وإنما جيوز اقتناؤه فقط بهذه األشياء اثلالثةانليه عن بيع اللكب، وحتريم ثمنه، وال فرق بني الُمعلَّم وغريه، ولكب الزرع واملاشية وغريه .1

 .حتريم ابلغاء وحتريم ما يؤخذ عليه، سواء اكن من ُحَرٍة أو أمة ، فهو خبيث من عمل خبيث يف مجيع طرقه .2

 .حتريم الكهانة وحنوها من العرافة، واتلنجيم، ورضب احلىص، وحتضري اجلن، وحتريم أخذ يشء ىلع هذه األعمال الشيطانية .3

 .هذه املنهيات وغريها، يُعلم أنَّ الرشيعة تنىه عن ُك ما فيه مرضة وما يرتتب عليه من ماكسب من .4

أن القيمة اللكب غري متقوم ، يعين: لو أتلف شخٌص لكب الصيد أو احلرث أو املاشية فال قيمة هل رشاع ، ألنه لو اكن هل قيمة جلاز هل اثلمن ، إذ  .5
ض عن العني الفائتة عن صاحبها ، وهذا هو القول الراجح ، ولكن من أتلف لكب غريه لغري عذر فيستحق عوض عن العني املتلفة ، واثلمن عو

 .اتلعزير

 .حفظ العرض أوىل من حفظ املال ، فال جيوز اختاذ الزنا وابلغاء مهنة للتكسب وأخذ املال .6

 املراجع:املصادر و

اري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ابلخ إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
فتح ذي  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

 - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -مية القاهرةاملكتبة اإلسال -اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
عبد اهلل -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري

 .ه1426 -بعة العارشةالط -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-البسام
   (6036) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ي ييل الرباعيات. •  ناب : انلَّاب: من األسنان، هو اذلَّ
ا فيه غريزة سبعية • باع : مجع َسبُع، وهو احليوان املفرتس، اكألسد وانلَّمر واذلئب وحنوها، ممَّ  .، يعدو بها ىلع انلَّاس وادلوابالسِّ

ائر, مأخوذ من اخللب وهو اإلمساك واجلذب •  .خِمْلَب : هو الظفر اذلي يصيد به ُك سبع من املايش والطَّ

 :فوائد احلديث
يًعا{ ]ابلقرة: -تعاىل-األصل يف األطعمة احلل؛ لقوهل  .1 رِْض مَجِ

َ
ي َخلََق لَُكْم َما يِف اأْل ِ َم : }َوقَدْ -تعاىل-[، وقوهل 29: }ُهَو اذلَّ َل لَُكْم َما َحرَّ  فَصَّ

 .[، وال حيكم بتحريم يشء من ذلك إال بديلل119َعلَيُْكْم{ ]األنعام: 

باع، ولك ذي خملٍب من الطري .2  .حتريم أكل حلم ُك ذي ناٍب من السِّ

فلحوم هذه احليوانات غري  من احِلَكم يف حتريم ُك ذي خملٍب من الطري ولك ذي ناب من السباع ما فيها من صالبة العضالت وقبح الراحئة، .3
ىل أن صاحلٍة ملعدة اإلنسان؛ ألنَّها تبتذل جمهوًدا عضليًّا يف افرتاسها غريها، فتقوى بذلك عضالتها وتتصلَّب، وتكون عرسة اهلضم, إضافة إ

 .تناول حلوم السباع يورث آكلها شبًها بها, فيحصل عنده ميل لالعتداء ىلع انلاس وحب لالنتقام

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
لك ذي ناب من السباع، وعن لك ذي خملب من 

 الطري
 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, forbade (eating 
the flesh of) all carnivorous animals which 
have fangs and all birds which have talons. 

 :احلديث .1961
-أن رسول اهلل » -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

َنىَه َعْن ُُكِّ ِذي نَاٍب ِمن  -صىل اهلل عليه وسلم
رْيِ  بَاع، وَعن ُُكِّ ِذي خِمْلٍَب ِمن الطَّ  «.السِّ

** 

1961. Hadith: 

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

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

and blessings be upon him, forbade (eating the flesh of) 

all carnivorous animals which have fangs and all birds 

which have talons". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

حوم احلل واإلباحة, إال ما األصل يف األطعمة والل
استثناه الرشع بديلل خاص, وهذا احلديث يبني 
بعض األصناف اليت نىه الرشع عن تناوهلا من 
باع، ولك ذي خملٍب  اللحوم, ويه ُك ذي ناٍب من السِّ
م، وذو انلاب  باع حمرَّ من الطري، فلك ذي ناٍب من السِّ
 من السباع: هو احليوان املفرتس اذلي مجع الوصفني

االفرتاس بانلَّاب والسبعيَّة الطبيِعيَّة، اكألسد وانلمر 
واذلئب، فإذا ختلَّفت إحدى الصفتني لم حيرم, 
وكذلك احلكم يف ُك ذي خملب يصيد به من الطيور 

م األكل.  اكلعقاب وابلاز والصقر وحنو ذلك فهو حمرَّ

** 

The basic principle concerning all eatables, including 

meat, is that in general they are permissible, save items 

excluded based on a particular Shariah-approved 

evidence, such as all carnivorous animals, which have 

fangs, and all birds, which have talons.  Accordingly, it 

is prohibited to eat the flesh of all carnivorous animals 

with fangs; the prohibited animals are those having the 

two attributes of an innate predatory nature and fangs, 

such as lions, wolves, and tigers. If any of these two 

attributes was missing in any animal, then eating its 

flesh would not be prohibited. Similarly, it is prohibited 

to eat the flesh of birds with talons such as eagles, 

falcons, hawks, etc. 
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 املراجع:املصادر و

 حممد:  تأيلف املرام، بلوغ رشح السالم سبل-. دت, ط د, بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق صحيح مسلم  -
 الرمحن عبد بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح-. تاريخ وبدون طبعة بدون, احلديث دار: انلارش الصنعاين، صالح بن إسماعيل بن

فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن -م  2003 - ـه 1423بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت عرفة، ط

ُ
يف رشح بلوغ  منحة العالم-ه. 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

املجموعة األوىل,  -فتاوى اللجنة ادلائمة -ه.  1431 ـهـ  1427املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل، 
اإلدارة العامة  -حوث العلمية واإلفتاء اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة ابل

 .الرياض -للطبع 
   (64643) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة من اإلنسان يه ما بني الَورِك، وأسفل األضالع، وهما يده يف خارصته : يعين: واضًعا يده ىلع خارصته، اْو يديه ىلع خارصتيه، واخلارص •

 خارصتان.
 :فوائد احلديث

 .انليه أن يصيل املصيلِّ واضًعا يده ىلع خارصته، ويه ما بني رأس الَورِك، وأسفل األضالع .1

 .احلكمة يف انليّه هو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنَّهم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصالة .2

ه فعل املتكربين، وال منافاة؛ فإنَّ من طبيعة ايلهود الكرب، واحتقار انلاس، وال يرون شعبًا، وال جنًسا أفضل منهم، فهم وقيل: احلكمة أنَّ  .3
 .يقولون: إنَّهم شعب اهلل املختار

ِّاًل بعيًدا عن صفات املتكربين -تعاىل-املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛ ألنَّ املصيل واقف بني يدي اهلل  .4  .وسيماهم، متذل

 .منهم الواجُب ابلعد عن مشابهة أهل الضالل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خُيرج من امللة، أو اكن يفِض إىل املعصية؛ فإنَّ من تشبه بقوم، فهو .5

رص التشبه مجهور العلماء محلوا الكراهة ىلع الكراهة اتلزنيهية،؛ قالوا: ألنَّه ال يعود ىلع الصالة ببطالن، وهذا حممل وجيه، ما لم يقصد املخت .6
 .بايلهود أو املتكربين؛ فيكون حراًما

 املراجع:املصادر و

م. منحة العالم يف 2003ه، 1423مة، الطبعة اخلاِمَسة، توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكر
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 1432ه، 1428رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 .ه1422م: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقي
   (10875) الرقم املوحد:

أن اعئشة اكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته، 
  وتقول: إن ايلهود تفعله

`Aa'ishah used to hate that one keeps his 
hands on his flanks (while praying). She 

said that the Jew used to do so. 

 :احلديث .1962
أنها اكنت تكره أن  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

تِِه، وتقول: إن ايلهود تفعله.  جيعل يده يف َخارِصَ

** 

1962. Hadith: 

It was reported that `Aa'ishah, may Allah be pleased 

with her, used to hate that one keeps his hands on his 

flanks (while praying). She said that the Jew used to do 

so. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عنها  -ريض اهلل-يبني احلديث الرشيف أن اعئشة 
اكنت تكره أن يضع املصيل يده يف خارصته وهو 
 يصيل، وبينت العلة والسبب، وهو أنه من فعل ايلهود.

** 

The noble Hadith indicates that `Aa'ishah, may Allah be 

pleased with her, used to hate for a praying person to 

place his hand on his waist while praying. She 

explained the reason behind this by saying that it 

belongs to the actions of the Jews. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يب : اسمح يل بادلخول بفاطمة. ابن •
ْعِطَها شيئًا : أي يشء اكن، مهًرا، أو غريه، كثرًيا اكن أو قلياًل، وذلك استمالًَة لقلبها، واستجالبًا ملوّدتها •

َ
 .أ

 .ما عندي ِمن يشء : أراد اليشء الزائد ىلع احلوائج الالزمة، وإال فال يريد أنه ال يشء عنده •

 .ِق احلديد، يُلبَس يف احلرب؛ للوقاية من السالحدرعك : ادلرع: قميٌص من ِحلَ  •

 .احلُطميَّة : منسوٌب إىل قبيلة ُحطمة بن حمارب، بطٌن من عبد القيس، اكنوا يصنعون ادلروع •

 :فوائد احلديث
 .أنَّه البُدَّ يف انلِّاكح من الصداق .1

 .استحباب ختفيف الصداق .2

 .يف العقد، وحيسن ختفيفه الصداق ليس عوًضا أصليًّا يف عقد انلاكح؛ وذلا فإنَّه ال يرض جهله .3

 .أنَّ الصداق كما يكون بانلقود واألثمان، يكون أيًضا بالعروض واملتاع .4

 .أنَّ إعداد آلة اجلهاد، من دروٍع، وسالٍح، وفرٍس، ال يُعترب توقيًفا ال جيوز معه اتلرصف فيه، ببيٍع وحنوه .5

، -ريض اهلل عنها-أن عليًّا قال: تزوجت فاطمة 
« أعطها شيًئا»فقلت: يا رسول اهلل، ابن يب، قال: 
فأين درعك »قلت: ما عندي من يشء. قال: 

 «احلطمية؟

 

`Ali, may Allah be pleased with him, said: I 
married Faatimah, may Allah be pleased 
with her, so I said: O Messenger of Allah, 

let me consummate the marriage. He said: 
Give her something. I said: I have nothing. 
He said: So where is your Hutami armor? 

 :احلديث .1963
أن عليًّا قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
، فقلُت: يا رسول - اهلل عنهاريض-تزوجُت فاطمَة 

ْعِطها شيًئا»اهلل، ابِْن يِب، قال: 
َ
قلت: ما عندي ِمن « أ

قلت: يه عندي، « فأيَن ِدرُْعَك احلَُطِميَّة؟»يشء، قال: 
 «.فأعطها إياه»قال: 

** 

1963. Hadith: 

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

reported that `Ali, may Allah be pleased with him, said: 

"I married Faatimah, may Allah be pleased with her, so 

I said: ‘O Messenger of Allah, let me consummate the 

marriage.’ He said: ‘Give her something.’ I said: ‘I have 

nothing.’ He said: ‘So where is your Hutami armor?’ I 

said: 'I have it.' He said: 'So give it to her"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث أن يلع بن أيب طالب 
، زوَّجه -صىل اهلل عليه وسلم-وهو ابن عم انليب 

ريض اهلل -ابنتَه فاطمة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
أْن يُعطي  -صىل اهلل عليه وسلم-، فأمره انلَّيبَّ -عنها

زوجه صداقًا، جرًبا خلاطرها، وإشعاًرا هلا بالرغبة 
ا لم جيد شيًئا، سأهل عن درعه وهو اللباس  والَقْدر, ولمَّ
اذلي يلبس يف احلرب للوقاية؛ يلُْصدقها إيَّاها، 

 رغم قلته. -ريض اهلل عنها-فيكون مهًرا هلا 

** 

This Hadith shows that `Ali ibn Abi Taalib, may Allah be 

pleased with him, the Prophet's cousin, got married to 

the Prophet's daughter Faatimah, may Allah be pleased 

with her. The Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, commanded him to give his wife a dowry 

so as to gladden her, and show his appreciation and 

desire for her. But `Ali could not find anything. So the 

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

asked him to give her his armor as dowry, despite its 

being insufficient. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

113 
 

 .أنه جيوز االمتناع من تسليم املرأة حىت يسلم الزوج مهرها .6

 .-ريض اهلل عنها-ابنته فاطمة  -صىل اهلل عليه وسلم-، وذلك حني أنكحه انليب -ريض اهلل عنه- فضل يلع .7

 .أنه جيوز أن يكون املهر مما ال يصلح للمرأة، ولكن تبيعه أو تهديه .8

 املراجع:املصادر و

طبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية، سنن للنسايئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب امل -سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية.  -
األم لألبلاين , مؤسسة  -صحيح أيب داود  -م.  2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -. 1406

 - ـه1423ام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمرَ  -ه.  1423غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 
م.  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م. 2003

نيل األوطار للشواكين , ت: عصام ادلين  -لإلثيويب, دار آل بروم , الطبعة: األوىل « ح املجتىبذخرية العقىب يف رش»رشح سنن النسايئ املسَم  -
حتقيق  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني - ـه1413الصبابطي, دار احلديث، الطبعة: األوىل، 

 .1427لطبعة األوىل ا -صبيح رمضان وأم إرساء بيويم
   (58104) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

أن غالًما ألناس فقراء قطع أذن غالم ألناس 
، -صىل اهلل عليه وسلم-أغنياء، فأىت أهله انليب 

فقالوا: يا رسول اهلل، إنا أناس فقراء، فلم جيعل 
 عليه شيًئا

 

A slave belonging to some poor people cut 
off the ear of another slave belonging to 
some rich people, so the owners of the 
perpetrator came to the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, 
and said: "O Messenger of Allah, we are 

poor." The Prophet, may Allah’s peace and 
blessings be upon him, did not stipulate 

any compensation to be paid by the 
perpetrator. 

 :احلديث .1964
عن عمران بن حصني أن غالًما ألناس فقراء قطع 

صىل اهلل -أُذَن ُغاَلٍم ألناس أغنياء، فأَت أهله انليب 
، فقالوا: يا رسول اهلل، إنا أناس فقراء. -عليه وسلم

 «.فلم جيعل عليه شيئًا»

** 

1964. Hadith: 

‘Imraan ibn Husayn narrated that a slave belonging to 

some poor people cut off the ear of another slave 

belonging to some rich people, so the owners of the 

perpetrator came to the Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, and said: "O Messenger of 

Allah, we are poor." The Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, did not stipulate any 

compensation to be paid by the perpetrator. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن عبًدا مملواًك أو غالًما صغرًيا لقوم 
ر قام بقطع أذن غالم مثله اكن اكنوا يف حالة فق

عليه الصالة -أصحابه أغنياء، فجاؤوا إىل انليب 
عليه -وأخربوه بأنهم فقراء، فلم جيعل  -والسالم

ألهل الغالم املعتدى عليه شيئًا،  -الصالة والسالم
وسبب ذلك أن اجلاين اكن صغرًيا فلم يرتتب ىلع فعله 

غر يشء، وقال بعض العلماء تعذر القصاص هنا لص
الغالم لكن تبىق دية اجلناية ىلع ما دون انلفس ىلع 

عليه -اعقلته، واعقلته اكنوا فقراء فأسقط انليب 
عنهم ادلية هلذا السبب، وألن عمد  -الصالة والسالم

الصيب حكمه حكم اخلطأ، بإمجاع العلماء، ولم 
جيب ىلع اعقلته دية؛ ألنهم فقراء، وادلية ال جتب ىلع 

صىل اهلل -اكنوا أغنياء، ولعل انليب العاقلة، إال إذا 
 وداه من بيت املال. -عليه وسلم

** 

The Hadith relates that a slave or a small boy belonging 

to some poor people cut off the ear of his peer who 

belonged to rich people. The owners of the former went 

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

upon him, and informed him of the fact that they were 

poor. The Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, did not stipulate any compensation for the 

owners of the victim. The reason for that was that the 

offender was young, and his action did not necessitate 

punishment. Some scholars stated that legal retribution 

was not carried out in this case because the offender 

was young. However, the blood money due on crimes 

less than murder still had to be paid by his male 

paternal relatives, who were poor. Therefore, the 

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

absolved them from paying the indemnity. Moreover, 

an intentional crime by a young boy takes the ruling of 

crimes committed by mistake according to the 

consensus of the scholars. Therefore, blood money 

was not due on his male paternal relatives because 

they were poor; meanwhile, blood money is due on the 

male paternal relatives who are rich. The Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, probably paid 

the blood money from the public treasury. 
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 -ريض اهلل عنهما-عمران بن حصني  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أن غالًما : عبًدا مملواًك, ويطلق ىلع االبن الصغري أيًضا. •
 .فلم جيعل هلم شيئًا : لم جيعل هلؤالء األغنياء مقابل قطع أذن عبدهم شيئًا •

 :فوائد احلديث
عمد الصيب حكمه حكم اخلطأ، بإمجاع  أحسن ما حيمل عليه هذا احلديث: أن الغالم اجلاين صغري دون ابللوغ، فال جيب عليه قصاص؛ ألن .1

و موافق العلماء، ولم جيب ىلع اعقلته دية؛ ألنهم فقراء، وادلية ال جتب ىلع العاقلة، إال إذا اكنوا أغنياء، وهذا أحسن حمامل هذا احلديث، وه
 .وداه من بيت املال -صىل اهلل عليه وسلم-أللفاظه، ولعل انليب 

 .انني، ولك من زال عقله بسبب يعذر فيه، وليس يف ذلك إلزام ادليةأنه ال قصاص بني الصبيان واملج .2

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  -  للنسايئ الصغرى السنن  بريوت –سليمان بن األشعث السِّ
 أمحد اإلمام مسند -  1986 – 1406 اثلانية،: الطبعة -حلب –بواعت اإلسالمية املط مكتب-غدة أبو الفتاح عبد: حتقيق- النسايئ شعيب بن أمحد/

 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة الرسالة مؤسسة الرتيك املحسن عبد بن اهلل عبد د: إرشاف وآخرون مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق حنبل بن
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-الفوزان اهلل عبد تأيلف:املرام بلوغ رشح يف العالم منحة - م

 الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -عبد اهلل البسام
 -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -سليمان ال السالم عبد عناية -الفوزان صالح

ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن  - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة
َّوِي دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل/ آدم بن موىس اإلثيويب الوَ  حممد بن يلع  -نيل األوطار -م  1996 - ـه 1416ل

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار  -م 1993 - ـه1413الطبعة: األوىل،  -دار احلديث، مرص -حتقيق: عصام ادلين الصبابطي-الشواكين 
 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -قبس للنرش واتلوزيع، الرياض ال

   (58199) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 غيالن بن سلمة : هو من ثقيف وأحد وجهائها وكربائها واكن شاعرا، وقد أسلم اعم فتح مكة. •
 .يتخري منهن أربعا : خيتار أربعة ويفارق الست ابلوايق •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ نهاية ما يباح للحر مجعه من الزوجات هو أربع زوجات .1

 .فإنَّه يؤمر أن خيتار منهن أربًعا، ويطلق ابلاقياتلو أسلم رجل يف عصمته أكرث من أربع زوجات،  .2

اعتبار أنكحة الكفار، وأنَّها تبىق ىلع حاهلا بال تفتيش عن صفة ما عقدت عليه يف كفرهم، هذا إذا اكنت أنكحتهم حال إسالمهم، أو  .3
ق بينهما؛ ألنَّ ما حال ترافعهم إيلنا حالاًل، أما إذا اكنت حال الرتافع، أو إسالمهم مما ال جيوز ابتداؤها،  تها: فُرِّ كذات حَمرم أو معتدة لم َتنْقض عدَّ

 .منع ابتداء العقد منع استدامته

مر أن يطلق ادليلل ىلع اعتبار أنكحتهم عند اإلِسالم أو الرتافع برشطه، هو أنَّه لم يؤمر بتجديد العقد ملن اختار ادلخول يف اإلِسالم، وأنَّه أ .4
، فهذا   .ديلل ىلع اعتبار العقداليت لم خيرت منهنَّ

أن غيالن بن سلمة اثلقيف أسلم وهل عرش نسوة 
صىل -يف اجلاهلية، فأسلمن معه، فأمره انليب 

 أن يتخري أربًعا منهن -اهلل عليه وسلم
 

Ghaylaan ibn Salamah ath-Thaqafi 
embraced Islam and he had ten wives from 

the pre-Islamic period of ignorance, and 
they all embraced Islam with him. The 

Prophet, may Allah's peace and blessings be 
upon him, commanded him to choose four 

of them. 

 :احلديث .1965
 
َ
ْسلََم وهل عن ابن عمر، أن َغياَْلَن بن َسلََمَة اثلقيف أ

ْسلَْمَن معه، 
َ
َمَرهُ انليب »عرش نِْسَوةٍ يف اجلاهلية، ، فَأ

َ
، فَأ
َ أربعا ِمنُْهنَّ   «.صىل اهلل عليه وسلم أن َيَتَخريَّ

** 

1965. Hadith: 

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

reported: "Ghaylaan ibn Salamah ath-Thaqafi 

embraced Islam and he had ten wives from the pre-

Islamic period of ignorance, and they all embraced 

Islam with him. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, commanded him to choose four 

of them". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث يبني صورة من صوراألنكحة اليت  اكنت 
موجودة يف اجلاهلية، حيث اكن أحدهم  جيمع بني 
أعداد كبرية من النساء، وال يتقيدون بعدد معني, 
فجاء هذا الصحايب وقد أسلم واكن هل عرش نسوة 

عليه الصالة -فأسلمن معه مجيًعا، فأمره انليب 
ا ويفارق ابلوايق؛ ألن أن خيتار منهن أربعً  -والسالم

الرشع حدد اجلمع يف انلاكح بأربع فقط, وهو إمجاع 
 من املسلمني.

** 

This Hadith shows one of the different forms of 

marriage that existed before Islam. Men would combine 

a big number of women in marriage without restriction. 

Ghaylaan, a Companion, embraced Islam while he had 

ten wives, who also embraced Islam with him. The 

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

commanded him to choose four of them and part with 

the rest. In Islam, a man may have four wives, and there 

is a consensus among Muslims on that. 
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 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
لقزويين، حتقيق: حممد فؤاد ا يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

اعدل مرشد، وآخرون  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية 
ح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل . منحة العالم يف رش 2001 - ـه 1421إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-الفوزان
 -عناية عبد السالم السليمان  -فوزانال صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة

حتقيق صبيح رمضان وأم  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
 1427ح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صال 1427الطبعة األوىل  -إرساء بيويم

 .م 2006 - ـه
   (58083) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

أن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن ال يمس القرآن 

 إال طاهر
 

It was mentioned in the letter that the 
Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, sent to `Amr ibn 
Hazm that no one should touch the Qur'an 

unless he is pure. 

 :احلديث .1966
عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم، أن يف الكتاب 
اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لَعْمرو بن 

 «.أن ال َيَمسَّ القرآن إال َطاهر»َحْزم: 

** 

1966. Hadith: 

`Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm reported that it was 

mentioned in a letter that the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, sent to `Amr 

ibn Hazm that: "No one should touch the Qur'an unless 

he is pure". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 _معىن احلديث: " يف الكتاب اذلي َكتَبَه رسول اهلل 
لعمرو بن َحْزم " أي أن انليب  _صىل اهلل عليه وسلم 

كتب كتابا لعمرو بن َحْزم  _صىل اهلل عليه وسلم  _
ال  عندما اكن قاضيا ىلع جنران، كتب هل كتابا ُمَطوَّ

الصدقات فيه كثري من أحاكم الرشيعة، اكلفرائض و
ة بالقبول.  "  مُّ

ُ
وادليات..، وهو كتاب مشهور تلقته األ

أن ال َيَمسَّ القرآن إال َطاهر" املراد باملس هنا: أن 
يُبارشه بيده من غري حائل،  وبناء عليه: فإن تناوهل 
من وراء حائل ُمنفصل عنه كما لو محله يف ِكيس أو 

انليه  شنطة أو قَلَّب صفحاته بُِعود وحنوه لم يدخل يف
. واملراد بالقرآن هنا: ما ُكتب فيه  لعدم حصول الَمسُّ
القرآن، اكأللواح واألوراق واجللود، وغري ذلك . 
وليس املراد به الالكم؛ الن الالكم ال ُيَمس بل يُْسَمع. 
و " إال َطاهر  هذا اللفظ مشرَتَك بني أربعة أمور: 

َما األول: املراد بالطاهر املسلم؛ كما قال تعاىل: }إِ  نَّ
ُكوَن جَنٌَس{ اثلاين: املراد به الطاهُر من  الُْمرْشِ

ة: "إنَّها  -صىل اهلل عليه وسلم-انلجاسة؛ كقوهل  يف اهلرَّ
اهُر من اجلنابة.  ليست بنجس". اثلالث: املراد به الطَّ
اهر املتوضُئ  ُك هذه املعاين  الرابع: أنَّ املراد بالطَّ

ع حمَْتِملَة يف  املراد من هذا احلديث، للطهارة يف الرشَّ
ح ألحدها ىلع اآلخر، فاألوىل مَحْلَُها  وليس دلينا مرجِّ
ىلع أدىن حماملها، وهو الُمْحِدث حدثًا أصغر؛ فإنه 
ن، وهو موافق ملا ذهب إيله اجلمهور، ومنهم  الُمتَيَقَّ

 األئمة األربعة وأتباعهم. وهو االحتياط واألوىل

** 

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

him, sent a letter to `Amr ibn Hazm when the latter was 

the judge in Najran. It was a long letter that contained 

many of the Shariah rulings, such as the rulings on 

inheritance, Zakah and charity, and blood money. It is 

a well-known text that was accepted by Muslim 

scholars as authentic. "No one should touch the Qur'an 

unless he is pure': touch here means touching it directly 

without a barrier. Accordingly, holding the Qur'an with 

a separating medium, such as carrying it in a bag or 

case or turning its pages with a stick, is not included in 

this prohibition because there is no direct touch. The 

'Qur'an' here refers to what the Qur'an is written on, 

such as boards, papers, parchments and the like. It 

does not mean 'speech' (verbal Qur'an), because 

speech is not touched; rather, it is heard. The word 

'pure' has four possible interpretations. It may refer to: 

1. The Muslim, as Allah says: {Indeed the polytheists 

are unclean/impure} [Surat-ut-Tawbah: 28] 2. The 

person free of impurity, like when the Prophet, may 

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

the cat: "It is not impure." 3. The one pure from 

Janaabah (sexual impurity). 4. The one who performed 

ablution. All of these meanings of ‘pure’, according to 

Shariah, are possibly meant here in this Hadith. There 

is no evidence to hold any of them preponderant over 

the others. Therefore, it is preferable to adopt the last 

meaning, which refers to the 'pure' as someone who 

has performed ablution to purify himself of minor 

Hadath (urinating, defecating, passing gas, sleeping). 

This is more certain than the other possible meanings 

and it is in agreement with the opinion of the majority of 

scholars, including the four Imams and their followers, 

and it is also the safer choice. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مالك وادلاريم راوي احلديث:

 عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
ا جبانب يف احلديث .1 ا نلجاسِتِه، وإمَّ صور، أو  تعظيُم القرآن، وأنَّه جيُب احرتامه، فال جيوُز َمسُّ املصحف بنجاسة، وال جُيَعل يف ماكٍن ال يليق؛ إمَّ

ا يعرِّض كتاب تعلق آياته جبانب صور، أو ُيتىَْل يف ماكِن هلٍو أو عند األاغين، أو عند أحٍد يرشب ادلخان، أو يف ماكن لَغٍط وأصواٍت، وحنو ذل ك ممَّ
 اهلل تعاىل لإلهانة.

 .وجوب الوضوء عند إرادة َمسِّ املصحف .2

بيح هلم َمسُّ  .3
ُ
ه حلاجة ظاهر عموم احلديث شامل للصغري املمزي، والراجح خالف ذلك لوجود املشقة يف إلزامهم بالوضوء، وألنهم غري ُملَكَّفني، فأ

 .اتلعليم

 املراجع:املصادر و

سنن  - ـه 1425قيق: حممد مصطىف األعظيم ، انلارش: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ، الطبعة: األوىل، املوطأ، تأيلف: مالك بن أنس األصبيح، حت
بعة: األوىل، ادلاريم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين انلارش: دار املغين للنرش واتلوزيع، الط

اجلامع الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  م  صحيح 2000 - ـه 1412
م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد  2006 _ه  1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد  2003 - ـه 1423رمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، ال
م إرساء بنت عرفة، )ط

ُ
 .ه(1427(، املكتبة اإلسالمية، مرص، )1بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (8401) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قََدَح : إناء يرشب به املاء، ومجعه أقداح •

 .انكرس : انشق •

 .ِسلِْسلًَة : أي: ِسلاك من الفضة، أو قِطعة منها تصل بني طريف الشق •

عب : الصدع والشق •  .الشَّ

 :فوائد احلديث
 .جواز إصالح اإلناء املنكرس بسلسلة من الفضة عند احلاجة إىل ذلك .1

ريا، فال حيتاج إىل املحرم كون اإلناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة فال بأس بذلك؛ ألن مصلحتها ظاهرة، والغالب كون اإلناء صغ .2
 .يشء كثري من الفضة

 .احلديث ديلل ىلع أن ذلك خمتص بالفضة؛ لورود انلص به، أما اذلهب فال جيوز استعماهل يف مثل ذلك؛ ألنه أىلغ ثمنًا وأشد حتريًما .3

 املراجع:املصادر و

لسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدا
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: 2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيم2003ه، 1423اخلاِمَسة 
ه. صحيح 1432ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1427املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص
 .ه1422ابلايق(، الطبعة: األوىل 

   (8368) الرقم املوحد:

انكرس،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن قدح انليب 
  فاختذ ماكن الشعب سلسلة من فضة

that when the cup of Allah's Prophet 
cracked, he mended the crack with a silver 

chain 

 :احلديث .1967
-أن َقَدَح انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ََذ ماكن  -صىل اهلل عليه وسلم ، فاختَّ ْعِب انَْكرَسَ الشَّ
 .ِسلِْسلًَة من فِضة

** 

1967. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that when the cup of Allah's Prophet cracked, 

he mended the crack with a silver chain.' [Al-Bukhari] 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

إناء يرشب فيه املاء،  -صىل اهلل عليه وسم-اكن للنيب 
قطعة من  -صىل اهلل عليه وسلم-فانشق؛ فاختذ انليب 

 .فضة، ووصل بها بني طريف الشق

** 

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

him, had a glass to drink water in. The cup cracked, so 

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

him, mended it with a silver chain, i.e. he took a piece 

of silver and joined the two sides of the crack. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:

أن قوًما قالوا: يا رسول اهلل إن قوما يأتوننا 
باللحم ال ندري أذكروا اسم اهلل عليه أم ال، 

سموا »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 
 «هاهلل عليه ولكو

 

Some people said: "O Messenger of Allah! 
Meat was brought to us by some people, 

and we are not sure whether the name of 
Allah has been mentioned on it or not (at 

the time of slaughtering the animals)." The 
Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, said: "Mention the 

name of Allah upon it and eat it". 

 :احلديث .1968
: أّن قوما قالوا: يا رسول -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َذكروا اسَم اهلل 
َ
اهلل إّن قوًما يأتوننا باللحم ال نَدري أ

: -صىل اهلل عليه وسلم-عليه أم ال، فقال رسول اهلل 
وا اهلل عليه ولُكُوه»  «.َسمُّ

** 

1968. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: 

"Some people said: 'O Messenger of Allah! Meat was 

brought to us by some people, and we are not sure 

whether the name of Allah has been mentioned on it or 

not (at the time of slaughtering the animals).' The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: 'Mention the name of Allah upon it 

and eat it"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث خترب اعئشة 
ناساً جاءوا إىل انلَّيب

ُ
فسألوه  -صىل اهلل عليه وسلم- أ

عن هذه اللحوم القادمة من قوم مسلمني، إالَّ أنَّ 
عهدهم بالكفر قريب، فيغلب عليهم اجلهل، فال 
يُعلم هل ذكروا اسم اهلل عليه عند ذحبه أو ال؟ فأمر 

ائلني أْن يذكروا  -صىل اهلل عليه وسلم-انلَّيب  السَّ
لحوم، ويظهر اسم اهلل عند أكلها وأن يأكلوا تلك ال

يف بعض ألفاظ  -صىل اهلل عليه وسلم-من قوهل 
ْنتُْم َولُكُوا" أن يف هذا نواعً من 

َ
ْوا اهلل أ احلديث: "َسمُّ

يقول:  -عليه الصالة والسالم-اللوم عليهم، كأنه 
ليس لكم شأن فيما يفعله غريكم، إن اكن الظاهر 

. احلل، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، فسّموا أنتم ولكوا
ومن هذا ما لو قّدم إيلك يهودي أو نرصاين ذبيحة 
ذحبها، فال تسأل أذحبتها ىلع طريقة إسالمية أو ال، 
ألن هذا السؤال ال وجه هل، وهو من اتلعّمق، وهذا ال 
حيل اذلبائح اليت علم وتيقن أنها لم يُذكر عليها اسم 

 .-تعاىل-اهلل 

** 

In this Hadith, `‘A’ishah, may Allah be pleased with her, 

says that some people came to the Prophet, may 

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

him about meat that they had received from Muslims 

who were new converts and were not yet familiar with 

the rulings of Islam. It was not known whether or not 

they had mentioned the name of Allah when they 

slaughtered the animals. The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, told those people to 

mention the name of Allah before eating the meat. He 

said in another narration: "You mention the name of 

Allah and eat." It is thus evident that he, may Allah's 

peace and blessings be upon him, wanted to say to 

them, in a reproaching tone: you should not care for 

what others do if the thing is apparently lawful. Rather, 

you should care for what you yourselves do, so mention 

the name of Allah and then eat. Accordingly, if a Jew or 

a Christian offers meat of an animal that he has 

slaughtered to a Muslim, the Muslim should not ask if 

the animal was slaughtered in the Islamic manner. This 

question is irrelevant, for it goes too far. This does not 

mean that the slaughtered animals regarding which one 

is sure that the name of Allah was not mentioned over 

them are lawful. 
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 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 إن قوًما يأتوننا باللحم : قوم أي: مجاعة كثريون، وهؤالء القوم اكنوا حديَث عهد بالكفر. •
 .ال ندري أيذكرون اسم اهلل عليها : ىلع ذوات اللحوم عند ذحبها •

 .سموا اهلل : اذكروا اسم اهلل عليه، وقولوا عند األكل: بسم اهلل •

 :فوائد احلديث
ىلع اذلبيحة رشط يف حل األكل منها، وإن ترك التسمية نسيانًا أبيحت اذلبيحة، وإن تركها عمدا لم حتل اذلبيحة، كما  -تعاىل-أن ذكر اسم اهلل  .1

 .فتاوى اللجنة يف

 .أنه إذا اكن ظاهر اذلابح اإلسالم، ال يلتفت إىل االحتمال بأنه ذحبها ىلع غري اسم اهلل، أو أنه ال يعرف احلكم، وما أشبه ذلك .2

 .سؤال الصحابة عن هذه املسألة املشلكة يدل ىلع ورعهم وحتريهم للحق .3

 .وجوب التسمية ىلع األكل .4

 .المة إىل أْن يقوم ديلل الفسادأنَّ اتلرصفات حتمل ىلع الصحة والسَّ  .5

أن جنهل طعام أهل الكتاب إما أن نعلم أنهم ذكروا اسم اهلل ىلع ذباحئهم فيه حالل، وإما أن نعلم أنهم ذكروا اسم غري اهلل فيكون حراما، وإما  .6
حنر اكخلزب فال إشاكل يف جواز أكلها. لكن  األمرين ويف هذه احلال نأخذ باألصل، وهو حل ذباحئهم، وأما األطعمة اليت ال يتوقف عليها ذبح أو

 .اللحوم املستوردة من ابلالد الشيوعية وحنوها ممن ليسوا مسلمني وال أهل كتاب حمرمة؛ ألن ذباحئهم ميتة

 .أنه ال ينبيغ لإلنسان أن يضيق ىلع نفسه يف األمور اليت أطلقها الرشع, ألن اتلضييق ىلع انلفس يوجب احلرج واملشقة .7

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1بلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح ا -
رشح مشاكة املصابيح مرقاة املفاتيح  -م  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة،  -

اململكة  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  - ـه 1422للقاري , دار الفكر، بريوت , الطبعة: األوىل، 
بريوت, الطبعة: اثلانية،  -لكتب العلمية عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار ا -م  2014 - ـه 1435العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ  - ـه 1428ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب, ت: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل  - ـه 1415
ب ادلراري يف رشح صحيح ابلخاري للكرماين, دار إحياء الرتاث الكواك - 1427الطبعة األوىل  -املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية 

 1405رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري عبد اهلل بن حممد الغنيمان, مكتبة ادلار، املدينة املنورة الطبعة: األوىل،  - - ـه1401العريب، طبعة ثانية: 
: اللجنة ادلائمة للبحوث  -املجموعة األوىل -دار الرثيا للنرش فتاوى اللجنة ادلائمة رشح األربعني انلووية ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني,  - ـه

 .مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -العلمية واإلفتاء
   (64653) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جرير بن عبد اهلل ابلجيل  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يًَّة : الرسّية القطعة من اجليش. •  رَسِ
 .ِمْن َخثَْعَم : هو خثعم بن أنمار •

ُجوِد : طلبوا ألنفسهم  •  .العصمة بإظهار السجودفَاْستَْعَصُموا بِالسُّ

 .فأرسع فيهم القتل : أي قتلهم املسلمون خطأ؛ لظنّهم أنهم مرشكون •

م بُمقامهم بِِنْصِف الَْعْقِل : بنصف ادلية، وإنما قىض هلم بنصف العقل، ولم يكمل هلم ادلية، بعد علمه بإسالمهم؛ ألنهم قد أاعنوا ىلَعَ أنفسه •
 .بني ظهراين الكّفار

 I am not responsible for any Muslim who  أنا بريء من لك مسلم يقيم بني أظهر املرشكني
stays among the polytheists. 

 :احلديث .1969
صىل -عن جرير بن عبد اهلل قال: بعث رسول اهلل 

يًَّة إىل َخثَْعٍم فاٍعَتَصَم نَاٌس منهم  -اهلل عليه وسلم رَسِ
َع فيهم الَقتُْل قال: َفبَلََغ ذلك انليبَّ  رْسَ

َ
-بالسجود، فَأ

َمَر هلم بنصف الَعْقِل وقال:  -صىل اهلل عليه وسلم
َ
فَأ

ْظُهِر املرشكنيأنا بريء من ُك مسلم يُقيم بني »
َ
«. أ

 «.ال تََراَءى نَاَراُهما»قالوا: يا رسول اهلل لم؟ قال: 

** 

1969. Hadith: 

Jareer ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported: ''The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, sent a brigade to (the tribe 

of) Khath`am. Some of their people sought protection 

by resorting to prostration but were hastily killed. When 

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

him, was informed of that, he ordered half the blood 

money to be paid for them, saying: 'I am not responsible 

for any Muslim who stays among the polytheists.' They 

asked: 'Why, O Messenger of Allah?' He said: 'Their 

fires should not be visible to one another'' '. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قطعة من اجليش  -صىل اهلل عليه وسلم-رسل انليب أ
جلماعة من قبيلة خثعم ألنهم اكنوا كفاراً، فجعل 
بعضهم يسجد يلدل ىلع أنه مسلم، إال إن املسلمني 
سارعوا إىل قتلهم لظنهم أنهم مرشكون، وبلقائهم بني 

-أظهر املرشكني، فلما تيقن إسالمهم جعل انليب 
ىلع انلصف من دية  ديتهم -عليه الصالة والسالم

املسلمني، ولم جيعلها اكملة؛ ألنهم اكنوا السبب يف 
حصول هذا القتل، وحرم الرشع اإلقامة يف بالد 
الكفار فال يلتيق املسلم بالاكفر وال تتقابل نارهما، 
بمعىن ال يكون قريًبا منه حبيث لو أوقد أحدهما 

 ناًرا لرآه اآلخر، للرباءة من الكفر وأهله.

** 

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

him, sent an army brigade to a group from the tribe of 

Khath`am who were disbelievers. So, some of them 

resorted to prostration to show that they were Muslim. 

However, the Muslims hastened to kill them, thinking 

that they were polytheists, and because they  stayed 

among the polytheists. When it was later confirmed that 

they (who prostrated) had converted to Islam, the 

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

made their blood money half of that of Muslims. He did 

not give them a full blood money because they were the 

reason behind their own killing. The Shariah forbids 

staying in the land of the disbelievers, such that 

Muslims should not meet the disbelievers or their fires 

cross. This means that they should not be close enough 

to see each other's fire. The purpose is for the Muslims 

to disassociate themselves from disbelief and its 

people. 
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 .مسلم يُقيم بني أظهر املرشكني : أي يعيش معهم، وال يفارقهم أنا برىء مْن ُّك  •

 .اَل تََراَءى نَاَراُهَما : وهو تفاعٌل، مْن الرؤية، أي ال ينبيغ للمسلم أن يزنل بقرب الاكفر، حبيث يقابل نار ُّك منهما نار صاحبه •

 :فوائد احلديث
 .حتريم قتل مْن أظهر اإلِسالم، وإن اَكَن بني الكّفار .1

 .سه، وفعل غريه يعطى نصف ادلية؛ ملوته جبناية نفسهأن مْن مات بفعل نف .2

 .حتريم اإلقامة يِف دار احلرب؛ وأنه من كبائر اذلنوب، إال للرضورة .3

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية  السنن الصغرى للنسايئ /أمحد بن شعيب ،   -سنن أيب داود  سليمان بن األشعث السِّ
 ، عيىس بن حممد - الرتمذي سنن 1986 – 1406 اثلانية،: الطبعة -حلب –مكتب املطبواعت اإلسالمية -حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة- النسايئ

: الطبعة مرص – احلليب ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة- عوض عطوة وإبراهيم ابلايق عبد فؤاد وحممد شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق الرتمذي،
مؤسسة الرسالة  -عناية عبد السالم السليمان  -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان 1975 - ـه 1395 اثلانية،

 -بيويمحتقيق صبيح رمضان وأم إرساء  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -الطبعة األوىل  فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
-بريوت –املكتب اإلساليم -إرشاف: زهري الشاويش -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ملحمد نارص ادلين األبلاين  1427الطبعة األوىل 

َّوِي اإلثيويب موىس بن آدم بن يلع بن حممد: املؤلف.املجتىب رشح يف العقىب ذخرية م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة ر املعراج ادلويلة للنرش و دار دا الَول
 .م 1996 - ـه 1416 -آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل 

   (64600) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داود والنسايئ وأمحد.رواه أبو  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو عبد اهلل عثمان بن أيب العاص بن برش اثلقيف  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أنت إمامهم : أي: جعلتك إماماً هلم. •
 .بأضعفهم : راِع حال الضعيف منهم يف ختفيف الصالة مع اإلتمام؛ حىت ال َيَملَّ القوم واقتد •

 .أجراً : أجرة دنيوية؛ ألن اذلي ال يأخذ ىلع األذان أجرة؛ أقرب إىل اإلخالص، واحلرِص ىلع إبراء اذلمة •

 :فوائد احلديث
جواز سؤال اإلمامة، وأما اإلمارة والوالية فاألصل املنع وانليه عن ذلك، لكن إن اكن ذلك لقصد صالح؛ وهو مصلحة املسلمني وتوجيههم  .1

قيام وتعليمهم، وليس هذا بمذموم بل هو حممود؛ ملا فيه من اخلري واملصلحة، وهذا مرشوط بكون اإلنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة ىلع ال
 .همة اليت أنيطت بهبامل

أنه يستحب لإلمام مرااعة أحوال الضعفاء وكبار السن من املأمومني، فال يشق عليهم بطول الصالة يف القيام والركوع والسجود، وال بطول  .2
 .االنتظار حبيث يشق عليهم اتلأخر

ه إذا طلب مرااعتهم يف الصالة اليت يه عمود اإلسالم، مرااعة الضعفاء يف ُك يشء: يف السفر ويف اجلهاد ويف مواساتهم باملال وحنو ذلك؛ ألن .3
 .فغريها من باب أوىل

ه، ملا تفضيل من يتوىل األذان ِحْسبًَة وال يأخذ ىلع أذانه أجراً؛ ألن من اكن كذلك يكون أكمل يف راعية الوقت حلرصه ىلع األذان وإبراء ذمت .4
 .عرض ادلنيا فقد يتساهل، وال يكون عنده من اإلخالص واحلرص ما عند األول يف قلبه من ادلافع اإليماين القوي، خبالف من يؤذن؛ ألجل

أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واختذ مؤذنا ال 
  يأخذ ىلع أذانه أجرًا

You are their leader; be considerate to their 
weak ones, and choose a muezzin who does 

not take wages for his azan. 

 :احلديث .1970
قال: يا  -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن أيب العاص 

أنت إمامهم، »رسول اهلل، اجعلين إمام قويم. قال: 
ْذ ُمؤَذِّناً ال يأخذ ىلع أذانه  ِ َواْقتَِد بأضعفهم، َواختَّ

 «.أجرا

** 

1970. Hadith: 

‘Uthmaan ibn Abi al-‘Aas, may Allah be pleased with 

him, reported that he said: "O Messenger of Allah, 

make me the leader of my people!" He said: "You are 

their leader; be considerate to their weak ones, and 

choose a muezzin who does not take wages for his 

azan”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني نلا هذا احلديث أنه جيوز ملن رأى يف نفسه 
األهلية لإلمامة أن يطلبها من ويل األمر، وهذا ليس 
من طلب اإلمارة؛ ألن طلب اإلمارة منيه عنه، 
ولكن عليه مرااعة املأمومني خلفه من الضعفاء 

ويفضل يف املؤذن أن  والعجزة، وأال يشق عليهم،
يكون حمتسباً؛ يلكون عمله أقرب لإلخالص، فإلم 
يوجد متربع فال مانع من أن جيري اإلمام هل رزقا من 

 بيت املال.

** 

This Hadith shows that it is permissible for the one who 

thinks that he is qualified for leading the prayers to 

request from the authorities to appoint him as an imam. 

This is different from asking for political leadership, 

which is discouraged. The prayer leader, however, 

should be considerate to the people with weaknesses 

or disabilities. He should not prolong the prayer for 

them.  It is preferred that the muezzin do this job for 

Allah's sake, so that he does not charge a remuneration 

for it. If there is no volunteer to do this job, it is fine to 

hire someone and pay him from the public treasury. 
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 املراجع:املصادر و

أبو سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل 
نن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد عبداهلل الشيباين، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب. س

عة: اثلانية احلميد. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطب
ث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل م. تسهيل اإلملام بفقه األحادي1985ه، 1405

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة 2006ه، 1427السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
 .ه1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2003ه، 1423املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

   (10626) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اللغو : هو الالكم اذلي ال يعتد به، وال حيصل منه ىلع فائدة وال نفع. •
م •  .ايلمني : توكيد األمر املحلوف عليه بذكر معظَّ

ارة بما صدر منكم من األيمان اليت ال  •  .يقصدها احلالفاَل يَُؤاِخُذُكُم : ال يعاقبكم، وال يلزمكم كفَّ

أنزلت هذه اآلية: }ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف 
[ يف قول الرجل: ال واهلل 225أيمانكم{ ]ابلقرة: 

 وبىل واهلل
 

This verse: {Allah does not impose blame 
upon you for what is unintentional in your 

oaths} [Surat-ul-Baqarah: 225] was 
revealed concerning saying: "No, by Allah" 

and "Yes, by Allah". 

 :احلديث .1971
نِْزلَْت هذه اآلية: }ال -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ُ
: " أ

 [ يف225يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيمانكم{ ]ابلقرة: 
 قول الرجل: ال واهلل وَبىَل واّلِل ".

** 

1971. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "This 

verse: {Allah does not impose blame upon you for what 

is unintentional in your oaths} [Surat-ul-Baqarah: 225) 

was revealed concerning saying: 'No, by Allah' and 

'Yes, by Allah"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ْيَمانُِكْم{ -تعاىل-قال 
َ
: }اَل يَُؤاِخُذُكُم اهلل بِاللَّْغِو يف أ

ت اعئشة 89]املائدة:  لغو  -ريض اهلل عنها-[ فرسَّ
ايلمني هنا: بأنَّه ما يرتدَّد ىلع ألسنة انّلاس أثناء 

ا جيري ىلع املحاد ثة عن قوهلم: ال واهلل، وبىل واهلل، ممَّ
اللسان، وال يقصده القلب؛ وكذلك من لغو ايلمني 
املذكور يف اآلية حلف اإلنسان ىلع أمٍر ماٍض يظنه 
كما قال، فبان خبالف ما ظن. وكذا يمني عقدها يظن 
صدق نفسه، فبان خالفه، فلغو غري منعقدة، وال 

ارة فيها لقوهل  : }اَل يَُؤاِخُذُكُم اهلل بِاللَّْغِو -ىلتعا-كفَّ
ارة  ْيَمانُِكْم{ أي: ال يعاقبكم، وال يلزمكم كفَّ

َ
يف أ

بما صدر منكم من األيمان اليت ال يقصدها 
احلالف. وكذا لو عقدها ظانًّا صدقه، فلم يكن، 
كمن حلف ىلع غريه يظن أنَّه يطيعه، فلم يفعل، 

ريض اهلل -وأوىل ما يدخل يف اآلية تفسري اعئشة 
؛ ألنها شاهدت اتلزنيل ويه اعرفة بلغة -عنها

 العرب.

** 

Allah, the Almighty, says what means: {Allah does not 

impose blame upon you for what is unintentional in your 

oaths} [Surat-ul-Baqaah: 225] According to `A'ishah, 

may Allah be pleased with her, the unintentional oath in 

this verse means what people usually say during their 

conversations with no intention of making an oath such 

as: "No, by Allah" and "Yes, by Allah". This ruling also 

applies to oaths that people make concerning past 

events, based on wrong assumptions.  Similarly, 

anyone who makes an oath believing that he is right, 

but then finds out that it is otherwise, does not have to 

offer expiation because it is an invalid oath according to 

the verse: {Allah does not impose blame upon you for 

what is unintentional in your oaths.} [Surat-ul-Baqarah: 

225] According to this verse, Allah, the Almighty, will 

not punish people or make it binding on them to offer 

expiation for such unintentional oaths.  The same ruling 

applies to making an oath that someone would do 

something, believing that he is going to honor that oath, 

but he does not. Of course, this ruling applies with 

priority to the example mentioned by `A'ishah, may 

Allah be pleased with her, as she was present at the 

time of the revelation, and she was also knowledgeable 

about the language of the Arabs. 
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 :فوائد احلديث
 .ما جيري ىلع لسان املتلكِّم بدون قصد؛ كـ"ال واهلل" و"بىل واهلل" لغو .1

 .إذا حلف ىلع أمٍر ماض يظن صدق نفسه، فبان خبالفه، فهو لغو .2

 .لغو ايلمني ليس فيه كفارة وال إثم باتفاق .3

 .به من يسمعهيقاس ىلع احلديث إذا جرى ىلع اللسان احللف بغري اهلل؛ لكن ينىه عنه ئلال يغرت  .4

 .يلحق به من طلق زوجته بغري قصد؛ لكن احلاكم ال حيكم إال بالظاهر إذا رفع إيله .5

 املراجع:املصادر و

 ـهفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ 1422صحيح ابلخاري، املحقق : حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقي

ُ
ه. 1427ق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 
. منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن 1427اعتناء عبد السالم السلمان ، الرياض ،الطبعة األوىل، بلوغ املرام ، صالح الفوزان ،

 -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي -. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 1428اجلوزي، الطبعة األوىل، 
 .ه. سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث 1424الطبعة: السابعة،  -الرياض  -الفلق انلارش: دار 

   (64672) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

أول الوقت رضوان اهلل، ووسط الوقت رمحة اهلل، 
  وآخر الوقت عفو اهلل

The earliest appointed time is pleasing to 
Allah; the middle of time is subject to the 

mercy of Allah; and the latter part of time is 
subject to the forgiveness of Allah. 

 :احلديث .1972
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب حَمُْذورة 

أوُل الوقت رِْضَوان اهلل، »: -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.ووَسط الوقت رمحة اهلل، وآخر الوقت َعْفو اهلل

** 

1972. Hadith: 

Abu Mahdhoorah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, said: “The earliest 

appointed time is pleasing to Allah; the middle of time 

is subject to the mercy of Allah; and the latter part of 

time is subject to the forgiveness of Allah”’. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أداء الصالة يف أول وقتها رضا اهلل اذلي ال يُعادهل 
يشء، ويستتبع ما ال يكاد خيطر ىلع بال أحد، قال 

ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه(، ومل -ا قال اهلل تعاىل: )ريَِضَ اّللَّ
ألهل اجلنة: يا أهل اجلنة؟ فيقولون:  -تبارك وتعاىل

بليك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما نلا ال نَرىض وقد أعطيتنا ما لم تعط أحًدا من 
عطيكم أفضل من ذلك، قالوا: 

ُ
َخلقك، فيقول: أنا أ

، وأيُّ يشء أفضل من ذلك؟ فيقول: أِحل  يا ربِّ
-اين، فال أْسَخط عليكم َبْعَده أبًدا، عليكم رِْضوَ 

، فرضا اهلل تعاىل أفضل أنواع انلَّعيم. -متفق عليه
وأداء الصالة يف ما بني أول الوقت وآخره رمحة اهلل 
وتفضله وإحسانه ىلع عبده، فيه دون مرتبة الرضا.  
وأداؤها يف آخر وقت الصالة َعْفو اهلل وال يكون إال 

بالنِّسبة لَسبق من أدى  من تقصري، واتلقصري هنا:
الصالة يف أول وقتها. قال اإلمام الشافيع: رضوان اهلل 
أحب إيلنا من َعفوه، فالعفو يشبه أن يكون 
للمقرصين. وحمل استحباب املبادرة بالصالة يف أول 
وقتها، هذا من حيث األصل وإال فقد يكون 
تأخريها عن أول وقتها أفضل، كصالة الظهر إذا 

نة تأخريها إىل وقت اإلبَِراد، اْشتَدَّ احل ، فإن السُّ رُّ
نة تأخريها عن أول  وكذلك وقت العشاء، فإن السُّ

صىل اهلل -وقتها، وقد ثبتت بذلك سنة املصطىف 
. واحلديث ضعيف ويغين عنه حديث: -عليه وسلم

** 

When a slave offers the prayer at the beginning of its 

time, he wins the pleasure of his Lord. In fact, no other 

pleasure is comparable to it, and it earns one such a 

great reward that no one may expect. Allah says in the 

Qur’an: {...Allah is pleased with them and they are 

pleased with Him...} [Surat-ut-Tawbah: 100] And Allah, 

the Almighty, will say to the people of Paradise: “O 

people of Paradise!” They will say: “Labbayk, O our 

Lord, and Sa‘dayk!” Allah will say: “Are you pleased?” 

They will say: “Why should we not be pleased since 

You have given us what You have not given to anyone 

among Your creation?” Allah will say: “I will give you 

something better than that.” They will reply: “O our Lord! 

What is better than that?” Allah will say: “I will bestow 

My pleasure upon you so that I will never be displeased 

with you.” [Al-Bukhari and Muslim] Indeed, the pleasure 

of Allah, the Almighty, is the supreme bliss. Performing 

prayer between the earliest and latter parts of its due 

time earns one the mercy and grace of his Lord. 

However, this is lower than the rank of pleasure.  And 

when a person performs prayer at the latter part of its 

time, he wins the forgiveness of Allah, which is to be 

granted when there is negligence or shortcoming. The 

shortcoming here is regarded as such in comparison to 

offering the prayer at its earliest due time.  Imam Ash-

Shaafi‘i said: “The pleasure of Allah is dearer to us than 

His forgiveness, which seems to be granted to the 

negligent.”  The desirability of performing the prayer at 

its earliest appointed time is the basic rule. However, 

there may be cases in which it is better to delay the 

prayer beyond the beginning of its time. For example, 

when the weather is very hot, we are recommended to 

delay the performance of the Zhuhr prayer until it 

becomes a bit colder. It is also recommended to delay 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ادلارقطين. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو حَمُْذورة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اء: رضاء اهلل، عكس سخطه. •  رضوان اهلل : بكرس الرَّ
له وإحسانه ىلع عبده، فيه دون مرتبة الرضا •  .رمحة اهلل : تفضُّ

 .عفو اهلل : جتاوزه ومساحمته •

 :فوائد احلديث
، أما أداؤها -تعاىل-نلَيل رمحة اهلل  ، فإن لم يكن ذلك فَلتؤد يف وسطه؛-تعاىل-استحباب أداء الصالة املفروضة يف أول وقتها؛ طلبا لرِضوان اهلل  .1

اعة، فمن أخرها إىل آخر وقتها، فإن اهلل تعاىل يَعفو عنه، ويساحمه ىلع تَكاسله وعدم مُ   .بادرتهيف آخر الوقت، ففيه تَكاسل وتَثاقل عن الطَّ

 .د يشء من اتلَّقصريأن أفضل املراتب اثلالث: رِضوان اهلل، ثم رمحة اهلل، ثم َعفو اهلل، والعفو ال يكون إال بع .2

[، وقال تعاىل: ) خذوا ما 12فضيلة النشاط يف العبادة، واملبادرة إيلها، واإلتيان إيلها برغبة؛ قال تعاىل: ) يا حيىي خذ الكتاب بقوة ( ]مريم:  .3
وال يذكرون اهلل إال قليال (، ]النساء :  [، وذم املنافقني بقوهل: ) وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون انلاس171آتيناكم بقوة ( ]األعراف: 

142]. 

 املراجع:املصادر و

 -وت سنن ادلار قطين، تأيلف: يلع بن عمر بن أمحد ادلارقطين، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، وغريه، انلارش: مؤسسة الرسالة، بري
عه: زهري الشاويش. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: بلنان. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، أرشف ىلع طب

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح  2003 - ـه 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت عرفةبلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: امل

ُ
 .كتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (10611) الرقم املوحد:

أي العمل أفضل؟ قال: )الصالة ىلع وقتها(. متفق 
 عليه.

the ‘Ishaa prayer beyond the earliest time, as 

established in the Prophet’s Sunnah. This Hadith is 

weak, and we can rely on another Hadith instead of it. 

In the other Hadith: “Which deed is best?” He said: 

“Performing prayer at the appointed time”. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 َكِنيَسة : الَكِنيَسة: ُمتََعبد ايلَّهود وانلَّصارى. •

أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو 
الرجل الصالح، بنوا ىلع قربه مسجدا، وصوروا 
 فيه تلك الصور، أوئلك رشار اخللق عند اهلل

 

Those are a people who, when a righteous 
slave or a righteous man from among them 
dies, they build a place of worship over his 
grave and place those images therein. They 

are the most evil people in the sight of 
Allah. 

 :احلديث .1973
، أن أمَّ َسلََمة، َذَكَرت -ريض اهلل عنها -عن اعئشة 

ْتَها َكِنيسة رأ -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 
ت فيها 

َ
بأرض احلَبََشِة يُقال هلا َماِرَية، فَذَكرت هل ما رأ

ور، فقال رسول اهلل  : -صىل اهلل عليه وسلم-من الصُّ
أوئِلِك قوم إذا مات فيهم الَعبد الصالح، أو الرُّجل »

ُروا فيه تلك  الح، َبنُوا ىلع قَربه مسجدا، وَصوَّ الصَّ
ار اخلَلْق عند  ور، أوئِلِك رِشَ  «.اهللالصِّ

** 

1973. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

Umm Salamah mentioned to the Messenger of Allah, 

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

had seen a church in Abyssinia called Maariyah, and 

she mentioned the images that she had seen therein. 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Those are a people who, 

when a righteous slave or a righteous man from among 

them dies, they build a place of worship over his grave 

and place those images therein. They are the most evil 

people in the sight of Allah". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -أن أمَّ َسلََمة  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
ملا اكنت بأرض احلَبَشة رأت َكِنيسة فيها صور،  -عنها

ت  فيها من ما ر -صىل اهلل عليه وسلم-فََذكرت هل 
َ
أ

حسن الزخرفة واتلصاوير؛ تعجبًا من ذلك، ومن 
صىل -أجل عظم هذا وخطره ىلع اتلوحيد؛ رفع انليب 

رأسه، وبنّي هلم أسباب وضع هذه  -اهلل عليه وسلم
الصور؛ تلحذير أمته مما فعل أوئلك، وقال: إن هؤالء 
اذلين تذكرين اكنوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 

سجًدا يصلون فيه، وصوُروا تلك الصور، ىلع قربه م
؛ ألن -تعاىل-وبنيَّ أن فاعل ذلك رش اخللق عند اهلل 

 .-تعاىل-فعله يؤدي إىل الرشك باهلل 

** 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, tells us that 

while Umm Salamah, may Allah be pleased with her, 

was in Abyssinia, she saw a church that had images 

inside of it. She mentioned to the Messenger of Allah, 

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

she had seen of the beautiful embellishments and 

images, and she was amazed at that. Due to the 

significance of the matter and its danger to pure 

monotheism, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, raised his head and explained 

the reasons for placing these images in order to warn 

his Ummah (the Islamic community) against what those 

people did, saying: "Those people whom you 

mentioned, when a righteous man from among them 

would die, they would build a place of worship over his 

grave and pray therein, and they would make these 

images." He clarified that whoever does that is the 

worst of the creation in the sight of Allah, the Exalted, 

because doing such an act leads to associating 

partners with Allah, the Exalted. 
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 :فوائد احلديث
ك، وابُلعد عن التَّشبُّه بِ  .1 ا ذَلريعة الرشِّ  .َعبدة األوثانحتريم بناء املساجد ىلع الُقبور، أو َدفن املوىت يف املساجد؛ َسدَّ

ور يف املسجد هو عمل ايلَّهود وانلَّصارى، وأنَّ من فعل هذا، فقد َشاَبَههم واستحق الع .2 ذاب اذلي أنَّ بناء املساجد ىلع الُقبور، ونَصب الصُّ
 .يستحقونه

ك، سواء اكنت الُقبور يف الَمسجد أو َخارجه .3  .أن الصالة عند الُقبور َذِريعة للرشِّ

 .ور إذا اكنت ذَلَوات األرواححتريم اختاذ الصُّ  .4

ر فيه اتلصاوير، فهو من رَشِّ َخلِْق اهلل تعاىل .5  .أن َمن بىَن مسجدا ىلع قَرب وَصوَّ

ك .6 ت مجيع الوسائل اليت قد تُؤدي إىل الرشِّ يعة جلَنَاب اتلوحيد محاية اكملة؛ حبيث َسدَّ  .مِحاية الرشَّ

نىه عن ذلك ولَعن فاعله، وانلَّيه يقتِض فساد الَمنيِْه  -صىل اهلل عليه وسلم -ألن انليب  عدم صحة الصالة يف املساجد الَمبْنِية ىلع القبور؛ .7
 .عنه

ته؛ وجه ذلك: أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-ِحرص انليب  .8 مَّ
ُ
ته من َصِنيع ايلَّهود  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع ِهداية أ ر أمَّ وهو ىلع فِراش الُموت حُيذِّ

 .وصاحليهموانلَّصارى مع أنبيائهم 

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
ياء الرتاث العريب، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إح1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ 2002ه، 1422ه. مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 1423بريوت، الطبعة: 
. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، م2003ه، 1423املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

م. فتح ذي 2006ه، 1427صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد 

ه. تنبيه األفهام رشح عمدة 1432ه، 1428ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1427األوىل 
م. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد 2005ه، 1426ة: األوىل األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبع

م.  اجلديد يف رشح 2006ه، 1426الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 
مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية  -دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -كتاب اتلوحيد

الطبعة:  -دار العاصمة الرياض -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -م.  امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -السعودية
 .م2001 -ه1422األوىل 

   (10887) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه -أبو سعيد اخلدري اتلخريج:

الربا، عني الربا، ال تفعل، ولكن  أوه، أوه، عني
إذا أردت أن تشرتي فبع اتلمر ببيع آخر، ثم اشرت 

 به
 

Beware! Beware! This is definitely interest! 
This is definitely interest! Do not do so, but 

if you want to buy (a superior kind of 
dates), then sell the inferior dates for 

money, and then buy the superior kind of 
dates with that money. 

 :احلديث .1974
: جاء بالل -ريض اهلل عنه -عن أيب سعيد اخلدري

، فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل  بتمر بَْريِنٍّ
« من أين لك هذا؟»: -صىل اهلل عليه وسلم-هل انليب 

قال بالل: اكن عندنا تمر رديء، فبعُت منه صاعني 
. فقال -صىل اهلل عليه وسلم-اع يلطعم انليب بص

وَّْه، »عند ذلك:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
َ
وَّْه، أ

َ
أ

َعنْيُ الربا، عني الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن 
 «.تشرتي فَِبِع اتلمَر ببيع آخر، ثم اشرت به

** 

1974. Hadith: 

Abu Sa‘eed al-Khudri, may Allah be pleased with him, 

reported: "Bilaal once brought some Barni dates to the 

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

who asked him: 'Where did you get these dates?' Bilaal 

replied: 'I had some inferior type of dates, and I 

exchanged two Saa‘s (volumetric measurement that 

amounts to 3 L) of it for one Saa‘ of Barni dates in order 

to give it to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, to eat.' Thereupon, the Prophet, 

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

'Beware! Beware! This is definitely interest! This is 

definitely interest! Do not do so, but if you want to buy 

(a superior kind of dates), then sell the inferior dates for 

money, and then buy the superior kind of dates with that 

money"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جاء بالل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم بتمر برين 
جيد، فتعجب انليب صىل اهلل عليه وسلم من جودته 
وقال: من أين هذا؟ قال بالل: اكن عندنا تمر، فبعت 
الصاعني من الردي بصاع من هذا اجليد، يلكون 
مطعم انليب صىل اهلل عليه وسلم منه. فعظم ذلك ىلع 

ليه وسلم وتأوه، ألن املعصية عنده انليب صىل اهلل ع
يه أعظم املصائب. وقال: عملك هذا، هو عني الربا 
املحرم ، فال تفعل ، ولكن إذا أردت استبدال رديء، 
فبع الرديء بدراهم، ثم ِاشرت بادلراهم تمرا جيدا. 
فهذه طريق مباحة تعملها، الجتناب الوقوع يف 

 املحرم .

** 

Bilaal came to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, with some good Burni dates. 

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

him, was surprised at their good quality and asked him: 

"From where did you get these dates?" Bilaal 

responded: "I had some other dates of less quality so I 

sold two Saa‘s (volumetric measurement that amounts 

to 3 L) of them for one Saa‘ of these Barni dates (in an 

exchange) to let the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, eat from them." The Prophet 

was greatly disturbed by this deal, and he expressed 

his annoyance because any form of disobedience was 

the greatest calamity in his sight. So he explained 

himself and said: "What you did, Bilaal, is the prohibited 

interest in essence. So never do it.  If you want to 

exchange something of bad quality, sell it first and then 

buy something of better quality with its money. This is 

the permissible way to do this kind of transaction in 

order to stay away from impermissible ways. 
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 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 برسه أصفر، فيه طول.برين : من تمر املدينة اجليد، وهو معروف بها إىل اآلن،  •
 رديء : غري جيد •

وَّهْ : لكمة يؤىت بها للتوجع، أو اتلفجع، وهذا اتلأوه أبلغ يف الزجر دلالتله ىلع اتلألم من هذا الفعل •
َ
 .أ

 عني الربا : حقيقة الربا املحرم •

 فبع اتلمر : الردئ •

 "ببيع آخر : بمبيع آخر لقوهل: " ثم اشرت به •

 .ثم اشرت به : تمًرا جيًدا •

 :فوائد احلديث
 .عنها فيه بيان يشء من أدب املفيت. وهو أنه إذا سئل عن مسألة حمرمة، ونىه عنها املستفيت، أن يفتح أمامه أبواب الطرق املباحة، اليت تغنيه .1

 . أنه ال اعتبار باتلفاضل يف الصفات يف جتويز الزيادة .2

 .باحاتاهتمام اإلمام بأمر ادلين وتعليمه ملن ال يعلمه وإرشاده إىل اتلوصل إىل امل .3

 يف احلديث قيام عذر َمن ال يعلم اتلحريم حىت يعلمه .4

 .حتريم ربا الفضل يف اتلمر، بأن يباع بعضه ببعض، وأحدهما أكرث من األخر .5

ه، استدل باحلديث ىلع جواز اتلورق ويه نوع من أنواع ابليوع، ويه أن يشرتي اإلنسان غرضا بثمن مؤجل ال يلنتفع به بل يلبيعه وينتفع بثمن .6
 .هل: أن يشرتي سيارة باألجل من أخيه، ويقبضها ثم يبيعها يف السوق بنقد بال تأجيل، فينتفع بانلقد، ويدفع ادلين يف املستقبلمثا

 . عظم املعصية، كيف بلغت من نفس انليب صىل اهلل عليه وسلم .7

يدل ىلع عدمه. وقد ورد يف بعض الطرق أنه قال: ] لم يذكر يف احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمره برد ابليع. والسكوت عن الرد، ال  .8
ُه[ وقد قال تعاىل: }فإْن تُبتم فَلَُكم ُرؤوس أْمَوِالُكم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظلَُمون {  هذا الربا فُردَّ

رَم ِزينََة اهلل اليت أْخَرَج ِلِعبَاِدهِ جواز الرتفه يف املأكل واملرشب، ما لم يصل إىل حد اتلبذير، والرسف املنيه عنه، فقد قال تعاىل: }قُْل َمْن حَ  .9
نيا{ يَن آَمنُوا يف احلَيَاِة ادلُّ ِ ْزِق؟ قُْل يه لذِلَّ  . َوالَطيباِت ِمَن الرِّ

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
فيصل بن عبد العزيز بن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه. 1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6033) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رص ابن ماجه ىلع رواية اجلملة اثلانية املتعلقة بابليعرواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد، واقت راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سمرة بن جندب  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 زوَّجها : عقد هلا. •
 .ويلان : تثنية ويل, وهو القريب اذلي يتوىل عقد انلاكح ىلع املرأة •

 .لألول منهما : للسابق منهما •

 .جلني : باع هلما شيئًا واحًدا بعقدينباع بيعا من ر •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ لألويلاء إذا ُخطب من أحدهم أن يَُردَّ األمر إىل اآلخرين خمافة أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس .1

ل الويلنْي, وال اعتبار لزوجني خمتلفني, اكنت للزوج اذلي َعَقد هل أوَّ  -كأخوين شقيقني مثال-أن املرأة إذا عقد هلا ويلان مستويان يف املرتبة  .2
 .للناكح اثلاين, سواء اكن قد دخل بها اثلاين أم ال

ا ىلع إذا لم يعلم السابق من الويلني, أو زوَّجا مجيًعا يف وقت واحد ولم حيصل سبق ألحدهما, يبطل العقد يف الصورتني؛ ألنه ال مزية ألحدهم .3
 .اآلخر

ج املرأة ابلعيد من األويلاء، مع وجود  .4 األقرب بال عضل فالعقد ال يصح؛ ألنَّ ابلعيد ال يسَم ويلًّا مع وجود من هو أقرب منه, اكبن عم أو لو زوَّ
 .أخ ألب, مع أخ شقيق

م األصلح هلذه الوالية،  .5 من حيث معرفة والية عقد انلاكح من مجلة الواليات اليت خُيتار هلا األْكفاء، فإذا اكنوا يف درجٍة واحدٍة من القرابة قدِّ
 .انلاكح، واختيار الزوج الكفء، واملصاهرة الصاحلة؛ ألنَّ هذا عقد سيدوم، فيُحتَاط هل بطلب األصلح مصالح

ّا ن فيه لألول منهما، وأيما أيما امرأة زوجها َويلي
  رجل باع بيًعا من رجلني فهو لألول منهما

If a woman is married off by two guardians, 
it is the first marriage that counts; and if a 
man sells something to two men, it belongs 

to the first one 

 :احلديث .1975
 صىل-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن سمرة بن جندب 

يُّما امرأٍة َزوََّجها َويِلَّاِن فيه »قال:  -اهلل عليه وسلم
َ
أ

يُّما رَُجٍل باع َبيًْعا َمْن رَُجلنْي فهو 
َ
ِل منهما، وأ وَّ

َ
لأل

ِل منهما  .«لألوَّ

** 

1975. Hadith: 

Samurah ibn Jundub, may Allah be pleased with him, 

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

blessings be upon him, said: ‘If a woman is married off 

by two guardians, it is the first marriage that counts; and 

if a man sells something to two men, it belongs to the 

first one.’” 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أن املرأة إذا عقد  -ريض اهلل عنه-معىن حديث سمرة 
كأخوين شقيقني -هلا ويلان مستويان يف املرتبة 

لزوجني خمتلفني, اكنت للزوج اذلي َعَقد هل  -مثال
ل الويلنْي, سواء اكن قد دخل بها  اثلاين أم ال, كما أوَّ

أفاد أن من باع شيئًا لرجل ثم باعه آلخر, لم يكن 
للبيع اآلِخِر حكم، بل هو باطل؛ ألنه باع ما ال 
يملك، إذ قد صار يف ملك املشرتي األول, وخرج عن 

 ملك ابلائع بمجرد ابليع.

** 

This Hadith informs that if a woman is given by two 

equal guardians, like two full brothers, in marriage to 

two men, she shall be the wife of the man with whom 

the first guardian contracted the marriage, whether the 

marriage has been consummated with the other man or 

not. Likewise, if a man sells something to a person and 

then resells it to another one, the second sale is invalid, 

for he has sold something he does not own, yet now 

belonging to the first buyer. 
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 .أن من باع شيئًا لرجل ثم باعه آلخر, لم يكن للبيع اآلخر حكم، بل هو باطل؛ ألنه باع غري ما يملك .6

 .من داعه اثنان أن جييب أسبقهما -لمصىل اهلل عليه وس-اعتبار األسبقية يف ادلين اإلساليم, وهلذا أمر انليب  .7

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، صيدا   سنن.  بريوت –سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ
 ـه    1395مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،  ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد: تأيلف الرتمذي،

 مسند. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 
م. مسند ادلاريم املعروف 2001 - ـه1421الرسالة، الطبعة: األوىل،  مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام

السعودية, الطبعة: بـ )سنن ادلاريم(,  عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين, دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية 
فيصل  -بو عبد اهلل القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية م  سنن ابن ماجه, ابن ماجة أ 2000 - ـه 1412األوىل، 

, بريوت –عيىس ابلايب احلليب. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نارص ادلين األبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم 
سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون  .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة

م. 1993 - ـه1413طبعة وبدون تاريخ نيل األوطار, حممد بن يلع الشواكين ايلمين, حتقيق: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، مرص, الطبعة: األوىل، 
 - ـه 1423بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة،  توضيح األحاكم ِمن

اجلالل م فتح ذي  2006 _ه  1427م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  2003
م إرساء بنت عرفة، )ط

ُ
(، املكتبة اإلسالمية، 1واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـه 1431 ـهـ  1427،  ه(. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل1427مرص، )
، أبو عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته, حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر

 .ه 1415 اثلانية،: الطبعة, بريوت –عبد الرمحن، رشف احلق، الصدييق، العظيم آبادي, دار الكتب العلمية 
   (58071) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مالك. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 موطأ مالك وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فقدت زوجها : اغب زوجها عنها وعدمته. •
ا بالوالدة، أو باألقراء، أو باألشهر • ة اسم ملدة ترتبَّص بها املرأة عن الزوج بعد وفاته أو فراقه، وذلك إمَّ  .تعتد : العدَّ

 .ثم حتل : أي لألزواج أن يتقدموا هلا •

 :فوائد احلديث
 .تقدير املدة إىل اجتهاد احلاكم، أو من يقوم مقامه اكلقايضأنه يُرجع يف  .1

 .هاأنه إذا فُِقَد الرجُل من أهله والغالب عليه السالمة، ولم يوقف هل ىلع أثر فإنه ينتظر به حىت يتحقق موته، أو تمِض مدة ال يعيش مثل .2

 .أن تزتوج غريه -بعد حكم احلاكم بموت زوجها وقضاء عدتها-أن زوجة املفقود هلا  .3

 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة،  -
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -، الرياض حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع

 1412حممود خليل. انلارش: مؤسسة الرسالة. سنة النرش:  -موطأ اإلمام مالك. املحقق: بشار عواد معروف  -ه 1428 1اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط

أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها 
تنتظر أربع سنني، ثم تعتد أربعة أشهر وعرشا 

 ثم حتل
 

A woman whose husband is missing and 
whose whereabouts is unknown to her 

must wait for four years and then observe 
the ‘Iddah (of a widow) for four months 

and ten days. After that, she is allowed to 
marry. 

 :احلديث .1976
َما امرأة َفَقَدْت »عن عمر بن اخلطاب أنه قال:  يُّ

َ
أ

ْرَبَع ِسِننَي، ثم 
َ
زوجها فلم تَْدِر أين هو؟ فإنها تَنْتَِظُر أ

ْرَبَعَة أشهر وعرشا ثم حَتِلُّ 
َ
 «.َتْعتَدُّ أ

** 

1976. Hadith: 

‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be pleased with him, 

said: “A woman whose husband is missing and whose 

whereabouts is unknown to her must wait for four years 

and then observe the ‘Iddah (of a widow) for four 

months and ten days. After that, she is allowed to 

marry”. 

  :درجة احلديث
ليس هل حكم يف كتب الشيخ 
األبلاين لكن صححه احلافظ 

 ابن حجر.

** 

 Hadith Grade: 

أنَّ امرأة  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث يبني عمر 
املفقود تنتظر مدة أربع سنني منذ فقدت زوجها، ثم 
تعتد أربعة أشهر وعرشاً، ثم تزتوج، وقد محل الفقهاء 

 ىلع من غلب ىلع الظن موته هذا األثر وأمثاهل
 وهالكه، كمن فقد يف قتال أو يف غرق وحنو ذلك.

** 

In this tradition, ‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be 

pleased with him, explains that any woman whose 

husband went missing must wait for four years, starting 

from the date when she lost him. Then she should 

observe the ‘Iddah (waiting period) of a widow for four 

months and ten days. After that, she is allowed to 

marry.  Muslim jurists said that this tradition and similar 

ones apply to the husband whose death is almost 

certain, such as the one who went missing in a war, 

drowned at sea, etc. 
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تسهيل االملام، للشيخ الفوزان.  -م 2003 - ـه1424القاهرة. الطبعة: األوىل،  -زرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك. انلارش: مكتبة اثلقافة ادلينية رشح ال  - ـه
 .1379 بريوت، - املعرفة دار: انلارش. العسقالين حجر البن ابلخاري، صحيح رشح ابلاري فتح -  م 2006 – 1427طبعة الرسالة. الطبعة األوىل 

   (58170) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 عموم، فيه تفيد طلب الوالية عن املرأة مطلًقا من غري ختصيص.أيُّما : من ألفاظ ال •
 .تشاجروا : تنازعوا, واملراد به هنا منع األويلاء للعقد عليها •

 .نكحت : بفتح انلون، أي تولت عقد زواجها بنفسها •

 .فناكحها : املراد به العقد ال الوطء؛ ألن الالكم يف صحة انلاكح وبطالنه •

 .باطل : غري صحيح •

 .خل بها : أي اذلي نكحته بغري إذن ويلها, واملراد بادلخول الوطءفإن د •

 .الُسلْطاُن : هو امللك أو الوايل, ويقوم مقامه القايض؛ ألنه انلائب عنه يف هذه املسائل •

 .موايلها : مجع موىل, واملراد به الويل, وهو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها •

 :فوائد احلديث
 .اشرتاط الويل لصحة انلاكح .1

أيما امرأة نكحت بغري إذن موايلها، فناكحها 
  باطل

If any woman marries without the 
permission of her guardians, her marriage 

is void. 

 :احلديث .1977
أيُّما امرأِة »مرفواًع:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

، ثالث «نََكَحت بغري إذن َموايلها، فِناكحها باطل
دخَل بها فاملهُر هلا بما أصاب منها، فإن فإن »مرات 

 «.تَشاجروا فالسلطان َويِلُّ َمْن ال َويِلَّ هل

** 

1977. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

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

him, said: "If any woman marries without the permission 

of her guardians, her marriage is void," repeating it 

three times, "and if the marriage is consummated, she 

shall be entitled to the dowry in return for his copulation 

with her. If a dispute arises between them, the ruler 

shall be the guardian of whoever has no guardian". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث بني انليب 
اشرتاط إذن الويل يف صحة انلاكح, وأن املرأة إذا 
تزوجت بغري إذن ويلها, حبيث بارشت عقد انلاكح 

فناكحها غري صحيح, فإن حصل وطء يف بنفسها, 
ق بني الرجل واملرأة, واستحقت املرأة  هذا الزواج فُرِّ

صىل اهلل عليه -املهر بذلك الوطء, ثم بني انليب 
أن األويلاء إذا تنازعوا يف تزويج املرأة, أو  -وسلم

اختلفت يه مع أويلائها انتقل أمرها إىل السلطان, 
 ويل هل.وأن السلطان يعترب ويل من ال 

** 

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, stipulated the consent of a 

woman’s guardian for the validity of marriage, stating 

that if a woman were to marry someone without the 

permission of her guardian, entering into the marriage 

contract on her own, her marriage shall be void. 

Moreover, if marriage is consummated, the two of them 

shall be separated and the woman is entitled to the 

dowry on account of the intercourse. Then the Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, clarified 

that in case the guardians differ with regard to the 

woman’s marriage, or the woman disagrees with her 

guardians, her affair shall be left to the ruler, who is 

regarded as the guardian of anyone having no 

guardian. 
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 .نلاكح بدون ويل، ويعترب نكاًحا غري رشيعّ بطالن ا .2

 .أن املهر تستحقه املرأة بادلخول يف انلاكح ابلاطل .3

 .إذا اختل ركن من أراكن انلاكح فهو باطل مع الِعلم واجلهل .4

 .أن السلطان ويل من ال ويل هلا من النساء, سواء اكن ذلك بسبب عدم وجوده أصاًل, أو بسبب امتناعه عن تزوجيها .5

 .يلاء إذا اختلفوا يف تزويج املرأة انتقل أمرها إىل السلطانأن األو .6

 .اإلشارة إىل أن األمة ال يمكن أن تبىق بدون سلطان, وأن نصب اإلمام فرض كفاية ىلع األمة منعا للتشاجر واالختالف .7

 املراجع:املصادر و

, مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة: اثلانية،  سنن الرتمذي, ت:حممد فؤاد عبد ابلايق -سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   -
ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب, ت: يلع بن عبد اهلل  -سنن ابن ماجه املؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية  - ـه  1395

توِضيُح  - ـه 1405يث منار السبيل لألبلاين , املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية إرواء الغليل يف ختريج أحاد - ـه 1428الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل 
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار  -م  2003 - ـه 1423األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 

سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث. مسند  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
م. مسند ادلاريم املعروف 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

, أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين, دار املغين للنرش بـ )سنن ادلاريم(
بن عبد  م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان 2000 - ـه 1412واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 

م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد  2006 _ه  1427اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت عرفة، )ط

ُ
اهلل بن صالح الفوزان، ه(. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد 1427(، املكتبة اإلسالمية، مرص، )1رمضان، وأ

 .ه 1431 ـهـ  1427انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
   (58067) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قيق.عبد : العبد هو الر •
 .موايله : أسياده اذلين ال يزال يف ِرقهم •

 .اعهر : هو الفاجر الزاين •

 :فوائد احلديث
عطي مااًل صار ذلك املال لسيده، وحيث إنَّ انلاكح عقد هل تِبَعاٌت مايل .1

ُ
ٌة من املهر العبد ناقص عن األحرار، من ذلك أنَّه ال يملك املال، ولو أ

 .ىل سيدهوانلفقات وألن فيه انشغااًل فإن أمر تزوجيه ُجِعل إ

 .إذا تزوج العبد بدون إذن سيده، فزواجه غري صحيح، وعقده فاسد .2

 .اعهر، والعاهر هو الزاين -كما جاء يف احلديث-بناًء ىلع أنَّه عقٌد فاسٌد، فإنَّه جيب فسخه، واتلفريق بني الزوج وبني من عقد عليها؛ ألنَّه  .3

 .مفهوم احلديث أن العبد لو تزوج بإذن سيده فناكحه صحيح .4

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، صيدا   سنن.  بريوت –سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ
 ـه    1395ية، اثلان: الطبعة احلليب، ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد: تأيلف الرتمذي،

م. مسند ادلاريم 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
ني سليم أسد ادلاراين, دار املعروف بـ )سنن ادلاريم(, أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، حتقيق: حس

م سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،  2000 - ـه 1412املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 
رواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد فيصل عيىس ابلايب احلليب. إ -حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية 
: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –نارص ادلين األبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم 

م سبل السالم رشح بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423ة الطبعة: اخلاِمَسة، املكّرم مكة األسدي، مكتبة: انلارش البسام، صالح بن الرمحن عبد بن اهلل عبد
رام تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ امل

م إرساء بنت عرفة، )طملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، و
ُ
ه(. تسهيل اإلملام 1427(، املكتبة اإلسالمية، مرص، )1أ

 If a slave marries without his master’s  أيما عبد تزوج بغري إذن موايله، فهو اعهر
permission, he is a fornicator. 

 :احلديث .1978
عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

يُّما َعبٍْد تََزوَّج بَغرْي »قال:  - اهلل عليه وسلمصىل-
َ
أ

 «.إْذن َمَوايِلِه، فهو اعِهرٌ 

** 

1978. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of 

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

blessings be upon him, said: "If a slave marries without 

his master’s permission, he is a fornicator". 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

معىن احلديث أن العبد إذا تزوج  بدون إذن سيده 
فزواجه غري صحيح، وعقده فاسد، وحكمه حكم 

ك جيب فسخ نكاحه، واتلفريق الزاين, وبناًء ىلع ذل
بينه وبني من عقد عليها؛ ألن العبد ال يمكن أن 

 يزوج نفسه.

** 

The Hadith means that if a slave marries without the 

permission of his master, his marriage is invalid and the 

contract is consequently null and void. The slave would 

therefore be considered as a fornicator. So, the 

marriage must be nullified and the slave must be 

separated from the woman he married without his 

master’s permission, because slaves are not entitled to 

get married without their masters’ approval. 
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م بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  2006 _ه  1427بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
 .م 2014 - ـه 1435لكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل، املم -حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

   (58072) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .آىل من نسائه : حلف أالَّ يدخل عليهن شهًرا •

م : حلف أال يطأ مارية، أو أال يرشب العسل، ىلع اختالف الروايات •  .وحرَّ

رمه ىلع نفسه, أو أنه أصاب جاريته •  .فجعل احلرام حالال : أي رجع إىل رشب العسل بعد ما اكن حَّ

ر عن يمينه •  .جعل يف ايلمني كفارة : كفَّ

 :فوائد احلديث
اء أحلم انلاس، وأوسعهم خلًقا، وأحسنهم عرشة ألهله؛ وذلا فإنه لم يؤل منهن إالَّ تلأديبهن، يلكّن أكمل النس -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  .1

 .استقامة وخلًقا، فالصغرية من الفاضل كبرية

 .من اإليالء املباح؛ ألنه لم يؤل إالَّ شهًرا -صىل اهلل عليه وسلم-إيالء انليب  .2

من  -صىل اهلل عليه وسلم-آىل رسول اهلل 
نسائه، وََحرََّم، فجعل احلرام حالاًل، وجعل يف 

 ايلمني كفارة
 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, swore to keep 

away from his wives and declared the 
lawful unlawful for himself, so he made 
something permissible forbidden; yet he 

offered expiation for having sworn to do so. 

 :احلديث .1979
صىل اهلل عليه -آىَل رسول اهلل »عن اعئشة، قالت: 

َم، فََجَعل احلرام َحاَلال، وجَ  -وسلم َعَل ِمْن نسائه، وَحرَّ
اَرة  «.يف ايلَِمنِي َكفَّ

** 

1979. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, swore to keep away from his wives and 

declared the lawful unlawful for himself, so he made 

something permissible forbidden; yet he offered 

expiation for having sworn to do so". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث أنَّ  -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة 
حلف أال يدخل ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

 نفسه ما اكن مباحا هل من نسائه شهًرا، وأنه حرم ىلع
العسل, أو وطء جاريته مارية ىلع القول اثلاين يف 
ر عن يمينه؛  اليشء اذلي حرمه ىلع نفسه, وأنه كفَّ

-فأحلَّ نلفسه ما اكن حمرماً عليه؛ امتثااًل لقول اهلل 
ُ لََك{... -تعاىل َحلَّ اّللَّ

َ
ُم َما أ َها انلَّيِبُّ لَِم حُتَرِّ يُّ

َ
إىل -: }يَا أ

ْيَمانُِكْم{ -قوهل
َ
لََّة أ ُ لَُكْم حَتِ : }قَْد فََرَض اّللَّ

 [.2]اتلحريم: 

** 

In this Hadith, ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, 

mentioned that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him:  1- Swore to remain away from 

his wives for a month. 2- Forbade "the lawful honey" for 

himself. According to another opinion, the thing that the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, forbade for himself was to have 

intercourse with his slave girl Maariyah.  3- Expiated for 

his oath in order to make allowable what he had 

prohibited himself from. This is to comply with the 

Qur’anic verses in which Allah, the Almighty, says: {O 

Prophet, why do you prohibit [yourself from] what Allah 

has made lawful for you, seeking the approval of your 

wives? And Allah is Forgiving and Merciful. Allah has 

already ordained for you [Muslims] the dissolution of 

your oaths...} [Surat-ut-Tahreem: 1-2] 
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 .كرره ىلع نسائه -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اإليالء من الزوجتني فأكرث بإيالء واحد؛ فإنه لم يَرِْد أن انليب  .3

 .إباحة اإليالء إذا اكن أربعة أشهر فأقل, واكن الغرض صحيًحا, مثل تأديب الزوجة بسبب خطأ ارتكبته, أو إساءة أساءتها لزوجها .4

 .ىلع عباده -تعاىل-أن حتريم احلالل جيري جمرى ايلمني, وتلزم به الكفارة, وهذا من تيسري اهلل  .5

 .ة تزيد ىلع أربعة أشهر؛ ألن يف هذا إرضاًرا عليهاأنه ال جيوز للزوج أن يرتك وطء زوجته دائًما أو مد .6

 املراجع:املصادر و

ية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلان  -
بلوغ املرام من أدلة  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -لكتب العربية سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء ا - ـه    1395

: الطبعة, الرياض –األحاكم, أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري, دار الفلق 
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء -. ه 1424 السابعة،

 املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة.املكّرمة مّكة األسدي، مكتَبة. للبسام الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ  -
 ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: 1428 1ن اجلوزي. طاب دار. الفوزان اهلل لعبد

م إرساء  2006 ـه 1427األوىل، 
ُ
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1ط بنت عرفة،
   (58150) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ثوبان  اتلخريج:
 لوغ املرام.ب مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَْت رسيًة؛ ألنَّها ترَْسِي يف ُخْفية، ويه ما بني ِخسة أْنُفس إىل ثالثمائة. • يًَّة : القطعُة من اجليش، ُسمِّ  الرَسِ
 .حنو ذلك فهو عصابةالَعَصائِب : يه العمائم سميت بذلك؛ ألن الرأس يعصب بها، فلك ما َعَصبْت به رأسك من عمامة أو منديل أو  •

 .التََّساِخني : اخِلَفاف، ويقال: أصل ذلك ُك ما يُسخن به القدم من خف وجورب وحنوهما •

 :فوائد احلديث
 .جواز املسح ىلع العمامة، واخلفاف يف السفر، ويقاس عليه احلرض؛ ألن الرخصة اعمة .1

ت العمامة ىلع ظاهر احلديث جواز املسح ىلع العمامة ولو لم تكن حمنكة أي ملوية ىلع احلنك أو هلا  .2 ذؤابة إلطالق انلصوص، فمىت ُشدَّ
 .الرأس جاز املسح عليها

مرشوعية بعث الرسايا، لكن برشط أال يكون يف هذا ابلعث إلقاء بانلفس إىل اتلهلكة، مثل أن يرسل رسية إىل جيش تبلغ آالفا ، فهنا ال  .3
 .[29جيوز ؛ لقوهل تعاىل:  ) وال تلقوا بأنفسكم إىل اتلهلكة (]النساء : 

رسية،  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل 
صىل -فأصابهم الربد فلما قدموا ىلع رسول اهلل 

أمرهم أن يمسحوا ىلع  -اهلل عليه وسلم
 العصائب والتساخني

 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, dispatched an 

expedition, but they came across cold 
weather. When they returned to the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, he ordered them to 

wipe over their turbans and socks. 

 :احلديث .1980
-بعث رسول اهلل »، قال: -ريض اهلل عنه-عن ثوبان 

يًَّة، فأصابهم الرَبْد فلما  -اهلل عليه وسلمصىل  رَسِ
أَمَرُهم  -صىل اهلل عليه وسلم-قَِدموا ىلع رسول اهلل 

 «.أن َيْمَسحوا ىلع الَْعَصائِب والتََّساِخني

** 

1980. Hadith: 

Thawbaan, may Allah be pleased with him, reported: 

"The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, dispatched an expedition, but 

they came across cold weather. When they returned to 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, he ordered them to wipe over 

their turbans and socks". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب ثوبان 
بعث مجاعة من أصحابه ملالقاة الكفار، ويف  -وسلم

أثناء سريهم َشقَّ عليهم خلع العمائم واخلفاف بسبب 
صىل اهلل -برودة اجلو، فلما قدموا املدينة أخربوا انليب 

م املسح ىلع العمائم وىلع بذلك، فأباح هل -عليه وسلم
اخلفاف، سواء اكنت من اجللود أو من الصوف أو من 
اخِلرق، تسهيال وتيسريا ىلع امللكفني، فاكن ذلك سنة 

 ثابتة حرضا وسفرا لعذر ولغري عذر.

** 

Thawbaan, may Allah be pleased with him, narrates 

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

upon him, dispatched a group of his Companions to 

face the non-believers. While they were marching, the 

cold weather made it difficult for them to remove their 

turbans and socks. When they returned to Madinah, 

they related this to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, who permitted them to wipe 

over their turbans and socks, regardless of whether 

they were made from leather, wool, or cloth, as a 

facilitation and lightening of their burden. This practice 

is observed equally for residents and travelers, with an 

excuse or without any. 
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 .يرُس الرشيعة اإلسالمية .4

 .جواز تأخري ابليان إىل وقت احلاجة .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    مسن د اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
األم، لألبلاين،  -ه.  صحيح أيب داود 1421ريه، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغ

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن  2002 - ـه1423نرش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل، 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد  2003 - ـه 1423مكة املكّرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي،

م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح بلوغ 
ُ
املرام، بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه 1431 ـهـ  1427صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل ، تأيلف: عبد اهلل بن 
   (8391) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ثمرة خنلها وجتنيه. جَتُدَّ خَنْلها : تقطع •
 .فَزََجَرَها : انتهرها، ومنعها •

 .ُجّدي : اخرِج إىل خنلك، فاقطعيه •

 .فإنَّك عىس : تعليل للخروج •

 .أو تفعيل خرياً : أو للتنويع، بأن يُراد باتلصدق الفرض، وباخلري: اتلطوع واهلدية واإلحسان إىل اجلار •

 :فوائد احلديث
 .صال غلة عقارها؛ من جد ثمار، وحصد زروع، أو قبض أجور، وحنو ذلكجواز خروج املطلَّقة عند احلاجة، ومن احلاجة استح .1

بىل فجدي خنلك، فإنك عىس أن تصديق، أو 
  تفعيل معروفًا

No, go and collect the harvest from your 
trees, for perhaps you will give (some of it 

in) charity or do a good deed with it. 

 :احلديث .1981
عن جابر بن عبد اهلل قال: ُطلَِّقْت خاليت، فأرادت أن 

صىل -جَتُدَّ خَنْلََها، فَزََجَرَها رجل أن خترج، فأتت انليب 
ي خَنْلَِك، فإنك »فقال:  -اهلل عليه وسلم بىل َفُجدِّ

يِق، أو تفعيل معروفا  «.عىس أن  تََصدَّ

** 

1981. Hadith: 

Jaabir ibn ‘Abdullah reported: "My maternal aunt was 

divorced, and she wanted to collect the harvest from 

her date-palm trees. A man rebuked her for going out 

to the trees. So she went to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, who said: 'No, go 

and collect the harvest from your trees, for perhaps you 

will give (some of it in) charity or do a good deed with 

it"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -ريض اهلل عنهما-أفاد  احلديث أن خالة جابر 
طلقها زوجها، فأرادت يف وقت العدة أن جتد خنلها  

صىل اهلل عليه -ذلك، فسألت انليب فمنعها رجل من 
فأخربها بأنه ال حرج عليها يف اخلروج، وهذا  -وسلم

يفيد أنَّ املطلقة طالًقا بائنًا يف عدتها ليست اكملتوىفَّ 
عنها يف عدة الوفاة، فلها اخلروج حلاجتها مىت شاءت، 
مع أنَّ األفضل ىلع وجه العموم: أنَّ بقاء املرأة يف بيتها 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ون؛ فإنَّ انلَّيب أفضل هلا وأص
قال: "بيوتهن خري هلن"، هذا يف حق العبادة، والصالة 

 مع املسلمني، وسماع اخلري؛ فكيف مع غري ذلك؟

** 

This Hadith indicates that the aunt of Jaabir, may Allah 

be pleased with both of them, was divorced, and she 

wanted to collect the harvest of her palm trees during 

her waiting period. A man prevented her from doing so. 

Therefore, she asked the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, about it, and he told her 

that she may go out of her house. As such, an 

irrevocably divorced woman is not like a widow. In her 

waiting period, the divorcee may go out whenever she 

wants, although it is better and more protective that she 

stays at home. In this respect, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "Their homes 

are better for them." This very statement refers to 

women's practice of worship, their prayer in 

congregation with the Muslims, and listening to good 

things. This is even more so applicable to other things 

of a mundane nature. 
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ة واإلحداد؛ فهذا ما فهمه الصحابة من أحاكم رّبهم، وهذا ما داع قريب املطلَّ  .2 قة إىل مفهوم احلديث أنَّ املحدة ال خترج من مزنهلا مدة العدَّ
 .زجرها عن اخلروج

ه أو جينيه، أ .3 ق جبزء منه، وحُيِْسن إىل املحتاجني، وذلك من غري الزاكة، فهو من املعروف أنَّه يستحب ملن عنده تمر جيُدُّ و زرع حيصده: أْن يتصدَّ
 .واإلحسان

 .استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم اليت يترسع العوام إىل إفتاء انلاس فيها بال مستند رشيع .4

 .-تعاىل-أنه قد خيىف ىلع بعض الصحابة ما خيىف من أحاكم اهلل  .5

 .استحباب اتلعريض لصاحب انلخل أو الزرع بفعل اخلري واتلذكري باملعروف والرّب؛ ألن بعض انلاس قد يغفل عن ذلك .6

 املراجع:املصادر و

توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش  -م  2003 - ـه 1423سام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة، الَمَرام، للب

الرتاث  صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 
 .ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -العريب, بريوت. 

   (58163) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

149 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.متفق علي راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 حَتُتُّه : تفركه وتقرشه حىت يزول أثر احليض. •
 .اثلوب منه َتْقُرُصه : تَْدلك ادلم بأطراف أصابعها باملاء؛ يلتحلََّل بذلك وخيُرَج ما رشبه •

 .تنَضُحه : تغسله, ويستعمل انلضح يف أحاديث أخرى بمعىن الرش باملاء •

 .احليض : دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل •

 :فوائد احلديث
ا جيب تطهريه .1  .جناسة دم احليض، وأنَّه ال ُيْعىَف عن يسريه؛ فتجب إزاتله من اثلوب وابلدن وغريهما ممَّ

وذلك لألمر بغسل دم  أنَّ إزالَة انلجاسة ِمَن اثلوِب وابلدِن وابُلْقَعِة رشٌط ِمْن رشوِط الصالة؛ فال تَِصحُّ الصالة مع وجودها والقدرة ىلع إزاتلها؛ .2
 .احليض قبل اإلتيان بالصالة

بقيَّه جناسته، فرياَع فيه هذا الرتتيب اذلي هو وجوب َحتِّ ايلابس من دم احليض لزيول جرمه، ثمَّ دلكه باملاء، ثمَّ غسله بعد ذلك لزتول  .3
 .األمثل يف إزالة انلجاسة ايلابسة

 .جواز الصالة يف اثلوب اذلي حاضت به املرأة؛ بعد القيام خبطوات اتلطهري السابقة .4

ٌ من الغسالت، فلو زالت بغسلٍة واحدةِ، طَ  .5  .ُهَر املحلأنَّ الواجب هو إزالة انلجاسة فقط، وأنَّه ال يشرتط عدٌد معنيَّ

 She should scrape it, rub it with water, and  حتته، ثم تقرصه باملاء، وتنضحه، وتصيل فيه
wash it, and then she may pray in it. 

 :احلديث .1982
قالت: جاءت امرأةٌ انليبَّ  - عنهاريض اهلل-عن أسماءَ 

يَْت إحدانا حَتِيُض  -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
فقالت: أرأ

حَتُتُُّه، ثم َتْقُرُصه باملاء، »يف اثلَّوب، كيف تصنُع؟ قال: 
 «.وَتنَْضُحه، وتَُصيلِّ فيه

** 

1982. Hadith: 

Asmaa, may Allah be pleased with her, reported: "A 

woman came to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, and said: ‘If anyone of us gets 

menses in her garment, what should she do?’ He 

replied: ‘She should scrape it, rub it with water, and 

wash it, and then she may pray in it”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-ذكرت أسماء 
ُسئل عن دم احليض يصيب اثلوب، فبنيَّ  -عليه وسلم

كيفية إزاتله من اثلوب بأن  -صىل اهلل عليه وسلم-
ه؛ ليك تزول عينه, ثم تَدلك موضع ادلم  تبدأ املرأة حبكِّ

وخيرج ما يرشبه  بأطراف أصابعها؛ يلتحلل بذلك
اثلوب منه, ثم تغسله بعد ذلك لزتول بقيَّة جناسته، 
فرياَع فيه هذا الرتتيب اذلي هو األمثل يف إزالة 
انلجاسة ايلابسة؛ ألنَّه لو عكس النترشت انلَّجاسة، 
فأصابت ما لم تصبه من قبل, ثم هلا أن تصيل يف ذلك 
اثلوب اذلي أصابه دم احليض بعد تطهريه بهذه 

 يقة.الطر

** 

Asmaa, may Allah be pleased with her, reported that 

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

him, was asked about menstrual blood soiling a 

woman's dress, and he explained how to remove it.  He 

said that a woman should first scrape the affected area 

to remove the substance of blood. Then she should rub 

it with her fingertips to wash out the soaked blood. After 

that, she should wash it to remove the remaining traces 

of blood. This order should be observed, for this is the 

best way for removing a dry impurity. After doing this, a 

woman may pray in such garment.   Trying to remove it 

the opposite way would spread the impurity. 
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ما اكن عليه الصحابة من زهد يف ادلنيا وعدم تكلف يف املعيشة, فقد اكنت املرأة تصيل يف اثلوب اذلي حتيض فيه, واكن الرجل يصيل يف  .6
 .اثلوب اذلي جيامع فيه خبالف ما عليه كثري من انلاس ايلوم

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم، 1422نلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري ا
 املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -تأيلف مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

م نيل األوطار, حممد بن  2003 - ـه 1423تبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، مك: انلارش البسام، صالح بن الرمحن عبد بن اهلل عبد: تأيلف
م. سبل السالم رشح 1993 - ـه1413يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمين, حتقيق: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، مرص, الطبعة: األوىل، 

الح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن ص
م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن  2006 _ه  1427بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إرساء بنت عرفة، )طصالح بن حممد العثيمني، حتقي
ُ
ه(. منحة العالم يف رشح 1427(، املكتبة اإلسالمية، مرص، )1ق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه 1431 ـهـ  1427بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل، 
   (8372) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 خبمس وعرشين جزءا : اجلزء: ادلرجة, أي حيصل هل من صالة اجلماعة مثل أجر املنفرد ِخسا وعرشين مرة. •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة صالة اجلماعة، والفرق بينها وبني صالة املنفرد .1

 .صحة صالة املنفرد، وأن صالة اجلماعة ليست رشطا لصحتها .2

 . وجوبهامرشوعية صالة اجلماعة، ودلت أدلة أخرى ىلع .3

 .فيه فضيلة صالة الَفجر؛ الختصاص اجتماع املالئكة بها .4

تفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحده، 
مس وعرشين جزءا، وجتتمع مالئكة الليل خب

 ومالئكة انلهار يف صالة الفجر
 

The reward of a prayer performed in 
congregation is twenty five times greater 

than that of a prayer performed by anyone 
of you alone. The angels of the night and 

the angels of the day gather at the Fajr 
prayer. 

 :احلديث .1983
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

تفضل صالة »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
اجلميع صالة أحدكم وحده، خبمس وعرشين 
جزءا، وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف 

ثم يقول أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم: « صالة الفجر
 [.78ا﴾ ]اإلرساء: ﴿إن قرآن الفجر اكن مشهود

** 

1983. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “I heard the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, say: 'The reward of 

a prayer performed in congregation is twenty five times 

greater than that of a prayer performed by anyone of 

you alone. The angels of the night and the angels of the 

day gather at the Fajr prayer.’” Then, Abu Hurayrah, 

may Allah be pleased with him, added: "Recite if you 

wish: {Indeed, the recitation of dawn is ever witnessed.} 

[Surat-ul-Israa: 78]” 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بني احلديث أن صالة الرَُّجل يف مجاعة تفضل عن 
صالته وحده، خِبمس وعرشين صالة يصليها وحده, 
ثم ذكر أن مالئكة الليل وانلهار جيتمعون يف صالة 

رءوا الفجر،  ثم يقول أبو هريرة مستشهًدا ذللك: فاق
إن شئتم: ﴿إن قرآن الفجر اكن مشهودا﴾]اإلرساء: 

[. "أي : أن صالة الفجر تشهدها مالئكة الليل 78
ومالئكة انلَّهار, وسميت قرآنا، ملرشوعية إطالة 
القرآن فيها أطول من غريها، ولفضل القراءة فيها 
حيث شهدها اهلل تعاىل ومالئكة الليل ومالئكة 

 وانلَّهار.

** 

This Hadith indicates that a prayer in congregation is 

twenty five times better and greater than a prayer 

offered individually. Then, it mentions that the angels of 

the night and the angels of the day assemble during the 

Fajr prayer. Thereafter, Abu Hurayrah, may Allah be 

pleased with him, cited in support of this meaning the 

verse that says: {Indeed, the recitation of dawn is ever 

witnessed} [Surat-ul-Israa: 78]. In other words, the Fajr 

prayer is witnessed and attended by the angels of the 

day and the angels of the night. It is referred to as 

Qur’an here because it is Sunnah to prolong the 

recitation of the Qur’an therein more than in other 

prayers, and given the merit of its Qur’an’s recital, 

which is witnessed by Allah, the Almighty, and the 

angels of the night and the angels of the day. 
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 . إثبات وجود املالئكة .5

 املراجع:املصادر و

ه.  صحيح مسلم ، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 الكم تفسري يف الرمحن الكريم تيسري.  بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 

 السالم سبل.  ه1420 األوىل: الطبعة الرسالة، مؤسسة: انلارش اللوحيق، معال بن الرمحن عبد: حتقيق سعدي، آل نارص بن الرمحن عبد: تأيلف املنان،
: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.  توضيح األحاكم ِمن بلوغ  تأيلف املرام، بلوغ رشح

م.  تسهيل اإلملام  2003 - ـه 1423املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
 .م 2006 _ ـه 1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، بفقه 

   (11286) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنهما -رافع بن خديج اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ثمن اللكب : ما يدفع يف مقابل احلصول ىلع اللكب، سواء املعلَّم وغريه •
 مهر ابليغ : ما تعطاه املرأة ىلع الزنا •

 .كسب احلجام : صاحب املحجم ، ويه: اآللة اليت جيتمع فيها دم احلجامة عند املص •

 يث بمعىن احلرامخبيث : اخلبيث هو الرديء من ُك يشء، وقد يرد اخلب •

 :فوائد احلديث
 .حتريم ثمن اللكب لإلخبار عنه باخلبث ، وهو مقتٍض للتحريم إال بديلل خارج .1

 .حتريم مهر ابليغ، لوصفه باخلبث .2

خبث كسب احلجام، ولكن دل ادليلل هنا ىلع عدم اتلحريم ، وهو حديث : " أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أعطى احلجام أجره" ، ولو اكن  .3
 .حراما لم يعطه

 املراجع:املصادر و

اإلملام برشح  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
مد حتقيق حم-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -صبيح حسن حالق
   (6037) الرقم املوحد:

ثمن اللكب خبيث، ومهر ابليغ خبيث، وكسب 
  احلجام خبيث

The price of a dog is evil, the earning of a 
prostitute is evil, and the earning of a 

cupper is evil. 

 :احلديث .1984
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما -عن رافع بن خديج

ثمن اللكب خبيث. »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.ومهر ابليغ خبيث، وكسب احلجام خبيث

** 

1984. Hadith: 

Raafi‘ ibn Khadeej, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "The price of a 

dog is evil, the earning of a prostitute is evil, and the 

earning of a cupper is evil". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني نلا انليب صىل اهلل عليه وسلم املاكسب اخلبيثة 
نبها، إىل املاكسب الطيبة الرشيفة، وادلنيئة نلتج

ومنها ثمن اللكب، وأجرة الزانية ىلع زناها، وكسب 
 احلجام.

** 

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

him, clarifies the evil types of earnings for us so that we 

would avoid them and resort to lawful ways of earnings 

instead. The money earned from selling dogs, the 

money earned by a prostitute, and the money earned 

by the cupper are examples of such evil earnings. Note 

that the word translated as evil here is Khabeeth, which 

has many meanings, including evil, malicious, 

disgusting, offensive, etc. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
« غربها»فقال: إن امرأِت ال تمنع يد المس قال: 

 «فاستمتع بها»قال: أخاف أن تتبعها نفيس، قال: 
 

A man came to the Prophet, may Allah’s 
peace and blessings be upon him, and said: 
"My wife does not object if anyone touches 
her." He said: "Divorce her." The man said: 

"I am afraid that I will miss her." The 
Prophet, may Allah's peace and blessings, 

said: "Then enjoy her". 

 :احلديث .1985
صىل اهلل -عن ابن عباس، قال: جاء رجل إىل انليب 

فقال: إنَّ امرأِت ال تمنع يد اَلِمٍس قال:  -عليه وسلم
بَْها» فاستَْمتَِع »قال: أخاف أن تَتْبعها نفيس، قال: « َغرِّ

 «.بها

** 

1985. Hadith: 

Ibn ‘Abbaas reported: "A man came to the Prophet, 

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

said: 'My wife does not object if anyone touches her.' 

He said: 'Divorce her.' The man said: 'I am afraid that I 

will miss her.' The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: 'Then enjoy her"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد هذا احلديث أن هذا الصحايب جاء مستشرًيا 
يف أمر زوجته، فأخربه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبَّ 

بأنها ال ترد يد المس، وهذا املعىن اختلف فيه كثرياً، 
واألقرب أنها اكنت غري متحاشية للرجال، وأنها ال 

نع ممن يمد يده يلتذلذ بلمسها، أو أنها ال تتحفظ تمت
من الرجال حديثًا وسرتاً حبيث يلمسون جسدها أو 
يصافحونها، وال تتحرز من ذلك، وليس معناه أنها ال 

ال يقره  -عليه الصالة والسالم-تمتنع من الزنا؛ ألنه 
أشار  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع نكاح زانية، فكأنه 

ا نصيحة هل، وشفقة عليه يف تزنهه عليه أواًل بفراقه
من معارشة من هذه حاهلا، فأعلمه الرجل بشدة 
حمبته هلا وخوفه أن تشتاق نفسه هلا بسبب فراقها، 

املصلحة هل يف هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-فرأى 
احلال إمساكها خوفًا من مفسدة عظيمة ترتتب ىلع 
فراقها، ودفع أعظم الرضرين بأخفهما متعني ولعله 

 أعلم. -تعاىل-يرىج هلا الصالح بعد، واهلل 

** 

The Hadith indicates that a Companion came to the 

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

seeking advice concerning his wife. The man told the 

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

that his wife did not object if anyone touched her. The 

scholars had a great difference of opinion over the 

meaning of this statement. The preponderant opinion is 

that the woman did not avoid men and did not object to 

a person who touched her seeking thereby to enjoy her, 

or that she did not keep away from men and was not 

reserved in speech to them and did not screen herself 

from them such that they would touch her body, or they 

would shake hands with her and she would not avoid 

that. This does not mean that she would consent to 

adultery, because the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, would not approve the man’s 

marriage to an adulteress. Therefore, the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, firstly 

advised the man to part with her, out of sympathy for 

him to stay with such a woman. However, the man 

informed the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, about his deep love for his wife and his 

fear that he would miss her if he were to leave her. Then 

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

him, felt that it was beneficial in this situation for the 

man to remain with his wife, for fear of the harm that 

would be caused by separation. Therefore, averting 

greater harm by engaging in an issue with lesser harm 

is a necessity. Moreover, the woman could probably 

reform in the future. Allah, the Exalted, knows best. 
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 رواه أبو داود والنسايئ. راوي احلديث:

 -هماريض اهلل عن-ابن عباس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نما ال تمنع يد المس : األقرب أن املعىن أنها ليست من الالِت ينفرن، ويستوحشن من الرجال األجانب، ال أنها تأِت الفاحشة؛ فهذا بعيد، وإ •

 لرجال حديثًا وسرتاً حبيث يلمسون جسدها أو يصافحونها، وال تتحرز من ذلك.املعىن أنها ال تتحفظ من ا
بَْها : أبعدها بالطالق، وقيل: املعىن سافر بها عن املاكن اذلي يه فيه حىت تأمن جانب خمالطتها للرجال •  .َغرِّ

 .أخاف أن تتبعها نفيس : أخىش أن تشتاق إيلها نفيس، فال أصرب عنها •

 .معها قدر ما تقِض حاجتك، وما تقِض متعة انلفس منها، ومن وطرها فاستمتع بها : أي كن •

 :فوائد احلديث
: }فال ختضعن -تعاىل-أن الواجب ىلع املرأة هو اتلصون، واتلحفظ، وابلعد عن الرجال األجانب، وعدم االختالط بهم، واالنبساط معهم؛ قال  .1

 .[32بالقول فيطمع اذلي يف قلبه مرض{ ]األحزاب: 

 .املحافظة ىلع أهله من زوجة، وبنت، وأخت، وقريبة، وأن يبعدهن عن الرجال، وعن مواطن الشبهةأنَّ الواجب ىلع الرجل  .2

م أنه ال جيوز للرجل أن يعارش امرأة ختالط الرجال، وتتحبب إيلهم، وترغب اجللوس معهم، واحلديث إيلهم، وإنما عليه نصحها ووعظها، فإن ل .3
 .تستقم، فاألفضل فراقها

 .فاحشة، أو ترك الواجبات من الطااعت، اكلصلوات اخلمس، وصوم رمضان، فيجب عليه فراقها، وال حيل هل إمساكهإذا حتقق من وقوع ال .4

 .يف معرفة احلق -ريض اهلل عنهم-رصاحة الصحابة  .5

 .ذكر اإلنسان بما يكره جيوز للمصلحة واالستفتاء، وليس من الغيبة .6

 .بأخفهمااحلديث ديلل ىلع قاعدة عظيمة ويه دفع أعظم الرضرين  .7

 املراجع:املصادر و

حتقيق: عبد الفتاح أبو -بريوت. السنن الصغرى للنسايئ، النسايئ  -سنن أيب داود،  حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا 
راس للنرش غ مؤسسة - األبلاين ادلين، نارص حممد- األم داود، أيب صحيح. 1986 - 1406 اثلانية،: الطبعة -حلب –مكتب املطبواعت اإلسالمية -غدة

الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان 2002 - ـه 1423واتلوزيع، الكويت الطبعة: األوىل، 
م. تسهيل اإلملام  2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام1428

مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام  -عناية عبد السالم السليمان  -بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان
. ذخرية العقىب يف 1427الطبعة األوىل  -ء بيويمحتقيق صبيح رمضان وأم إرسا -املكتبة اإلسالمية القاهرة -برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني

َّوِي،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع ال  1416طبعة: األوىل/ رشح املجتىب، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الَول
ذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته / حممد أرشف بن أمري بن يلع م. عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: ته 1996 - ـه

 .ه 1415بن حيدر، ، العظيم آبادي: دار الكتب العلمية ، الطبعة: اثلانية، 
   (58158) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبوداود وادلاريم والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ة اهلل، ومحاية املسلمنيجاهدوا : فعل أمر من اجلهاد، وهو رشاًع قتال الكفار إلعالء لكم •

 :فوائد احلديث
 .وجوب جهاد الكفار باملال، وانلفس، واللسان .1

عوة إىل اهلل  .2  ."من مرصف "يف سبيل اهلل -تعاىل-أنَّ اجلهاد يكون باملال، فإعطاء الزاكة يف ادلَّ

 .األمر باجلهاد للوجوب, وقد يكون واجبًا عينيًّا وقد يكون واجبًا كفائيًّا .3

جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم 
  وألسنتكم

Perform jihad (strive) against the 
polytheists with your riches, souls, and 

tongues. 

 :احلديث .1986
صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

َجاِهُدوا املرشكني بأموالكم »قال:  -وسلم
 «.وأنفسكم وألسنتكم

** 

1986. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the 

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

said: "Perform jihad (strive) against the polytheists with 

your riches, souls, and tongues". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

املؤمنني باجلهاد  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب 
اذلي يكون حتت سلطة إمام، وحتت راية مؤمنة 

ن إلعالء لكمة اهلل ال ألغراض واحدة، ويكو
دنيوية، ويكون باآلِت: املال: وذلك بإنفاقه ىلع رشاء 
السالح، وجتهزي الغزاة، وحنو ذلك. وأما انلفس: 
فبمبارشة القتال للقادر عليه، واملؤهل هل، وهو األصل 

}وجاهدوا بأموالكم  -تعاىل-يف اجلهاد، كقوهل 
بادلعوة إىل [  وأما اللسان: ف41وأنفسكم{ ]اتلوبة: 

ونرشه، واذلود عن اإلسالم، وجمادلة  -تعاىل-دين اهلل 
عوة بكل وسيلة من  املالحدة، والرد عليهم، وبث ادلَّ
وسائل اإلعالم، إلقامة احلجة ىلع املعاندين، 
وباألصوات عند اللقاء والزجر وحنوه من ُك ما فيه 
نكاية للعدو }وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم 

[ وباخلطب اليت حتث ىلع 120صالح{ ]اتلوبة:  به عمل
 -صىل اهلل عليه وسلم-اجلهاد، وباألشعارفقد قال 

رواه « اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق انلبل»
 مسلم.

** 

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

him, commanded the believers to perform jihad under 

the authority of their Imam (leader) and under a unified 

Muslim banner. This jihad must be performed solely to 

make the Word of Allah superior, and not for worldly 

gains. Jihad is to be performed: 1. Financially: by 

spending money on buying weapons and training 

warriors, etc.  2. In person: by engaging directly in 

fighting for those who are capable and qualified to do 

so. This is the fundamental element of jihad. In this 

respect, Allah, the Almighty, says: {And make jihad 

(strive) with your wealth and your yourselves.} [Surat-

ut-Tawbah: 41] 3. Verbally: by calling to, spreading, and 

defending the religion of Allah; by debating with and 

refuting the allegations of the atheists; and by 

preaching Islam using all possible means and media to 

prove the truth to those who are obstinate. Words may 

also be used in subduing the enemy: {Nor do they inflict 

upon an enemy any infliction but that is registered for 

them as a righteous deed.} [Surat-ut-Tawbah: 120] In 

this respect, the speeches and poetry that motivate the 

believers to perform jihad can be used, for the Prophet, 

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

"Lampoon (in poetry) the Quraysh, for this is harsher on 

them than the shooting of arrows." [Muslim] 
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 .سالم ألجل رشكهم، وليس ألجل بالدهم وأمواهلم، وإنما إلخالء األرض من الرشك ومنع رضرهم عن املسلمنيقتال املرشكني مرشوع يف اإل .4

 .ذكر املرشكني ىلع وجه اتلمثيل؛ و ذللك يشمل اجلهاد الكفار واملنافقني .5

 .اجلهاد يكون بانلفس واللسان واملال ىلع اتلخيري حبسب األنفع واملصلحة .6

 املراجع:املصادر و

 غدة، أبو الفتاح عبد: للنسايئ،حتقيق الصغرى السنن. بريوت –انلارش: املكتبة العرصية، صيدا -مد حميي ادلين عبد احلميداملحقق: حم-سنن أيب داود
 حممد بن صالح بن املرام،حممد بلوغ رشح واإلكرام اجلالل ذي فتح. 1986 – 1406 اثلانية،: الطبعة حلب، ، اإلسالمية املطبواعت مكتب: انلارش

م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، حتقي العثيمني،
ُ
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام ، 1427ق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

،اعتناء  . تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ، صالح الفوزان1423عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة ،
اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد  -. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 1427عبد السالم السلمان ، الرياض ،الطبعة األوىل، 

د اهلل الفوزان، دار ابن م. منحة العالم رشح بلوغ املرام، عب 2001 - ـه 1421اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
-حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري-. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 1428اجلوزي، الطبعة األوىل، 

احلديث. مشاكة املصابيح، حممد بن  دار: انلارش الصنعاين، إسماعيل بن حممد  السالم، سبل. ه 1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق 
مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن -. 1985بريوت،الطبعة: اثلاثلة،  -عبد اهلل  اتلربيزي، املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم 

قيق: حسني سليم أسد ادلاراين, دار املغين للنرش ادلاريم(, أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، حت
 م 2000 - ـه 1412واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 

   (64597) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

ثالثة  -صىل اهلل عليه وسلم-جعل رسول اهلل 
  أيام ويلايلهن للمسافر، ويوما ويللة للمقيم.

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, set a limit of 

three days with their nights for the traveler, 
and one day and night for the one who is 

not traveling. 

 :احلديث .1987
عن رشيح بن هانئ، قال: أتيُت اعئشة أسأهلا عن 
ني، فقالت: َعلَيَْك بِابِْن أيِب طالب،  املسح ىلع اخلُفَّ

صىل اهلل عليه -ه اكن يَُساِفُر مع رسول اهلل فََسلُْه فإِنَّ 
صىل اهلل -َجَعَل رسول اهلل »فسأنلاه فقال:  -وسلم

يَّاٍم َويَلَايِلَُهنَّ للمسافر، ويوما  -عليه وسلم
َ
ثاََلثََة أ

 «.ويللة للُمقيم

** 

1987. Hadith: 

Shurayh ibn Haani' reported that he went to `Aa'ishah 

to ask her about wiping over the leather socks. She 

said: "You better go to `Ali ibn Abu Talib and ask him, 

because he used to travel with the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon him." So, we 

asked him and he said: "The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, set a limit of 

three days with their nights for the traveler, and one day 

and night for the one who is not traveling". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

، رشيح بن هانئ من مجلة أصحاب يلع ريض اهلل عنه
جاء إىل يلع ٍّ مستفتًيا عن اتلوقيت يف املسح ىلع 
اخلفني، واكن هذا االستفسار بعدما أحاتله أمنا 
؛ لكونه اخلبري يف سنة  اعئشة ريض اهلل عنها ىلع يلعٍّ
املسح، فقال: )سأنلاه عن املسح( أي: عن مدته، 
واملسح إصابة ايلد املبتلة بالعضو، واخلف نعل من 

اجلورب لفافة الرجل من أي جدل يغطي الكعبني، و
يشء اكن من الشعر، أو الصوف، خثيناً أو رقيقاً إىل ما 
فوق الكعب يتخذ للربد.  فأجابهم يلع بن أيب طالب 
ريض اهلل عنه: )ثالثة أيام ويلَايلهن للمسافر، ويوما 
ويللة للمقيم( ففيه ديلل ملا ذهب إيله مجهور العلماء 

سافر، ويوم ويللة من توقيت املسح بثالثة أيام للم
للمقيم، وإنما زاد يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق 

 بالرخصة من املقيم ملشقة السفر.

** 

Shurayh ibn Haani' is one of the companions of Ali, may 

Allah be pleased with him. He went to Ali seeking a 

ruling on the period of time wherein it is allowed to wipe 

over the leather socks. This inquiry came after our 

Mother `Aa'ishah, may Allah be pleased with her, had 

advised him to address his question to ̀ Ali, who was an 

expert in the Sunnah of wiping (over the leather socks). 

Shurayh said, "We asked him about wiping", i.e., about 

the duration of its validity. "Wiping" means passing a 

wet hand over the organ and the leather sock, which is 

a foot covering made from leather that covers the heels 

and the ankles. A sock is anything that covers the feet 

and the ankles. It can be made from hair or wool, and 

can be thick or thin, and is worn in the cold. 'Ali ibn Abu 

Taalib, may Allah be pleased with him, told them that 

the duration for wiping is three days with their nights for 

the traveler, and one day and night for the one who is 

not traveling. This evidence supports the opinion held 

by the majority of scholars that the duration in which 

wiping remains valid is three days for the traveler and 

one day and night for the non-traveler. The traveler is 

granted a longer duration because he is more entitled 

to the concession than the non-traveler due to the 

hardship involved in traveling. 
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 :معاين املفردات
 اخلف : هو ما يُلبس ىلع الرجل من جدل، سيم بذلك؛ خلفته، ويلحق به يف احلكم اجلوارب. •

 :فوائد احلديث
 .د احلدث إىل مثل وقته من ايلوم الرابعمده مسح املسافر: ثالثة أيام ويلايلهن، وهو من ابتداء املسح بع .1

 .من ابتداء املسح بعد احلدث، إىل مثل وقته من ايلوم اثلاين -ىلع الراجح من قويل العلماء-مدة مسح املقيم: يوم ويللة، ويكون  .2

 .جواز ذلك مثل اخلفني يف املدة: العمامة، وُِخُُر النِّساء، عند من يقول جبواز املسح عليها؛ ففيها خالف، والراجح: .3

بني املسافر واملقيم، فجعل  -هنا-فرق  -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات حكمة الرشع وتزنيل األمور منازهلا، واعتبار األحوال؛ فإن انليب  .4
 .حكيم عليم للمسافر مدة أطول من مدة املقيم، مرااعة حبال املسافر ومشقته، واحتياجه إىل زيادة املدة، خبالف املقيم املستقر املرتاح، واهلل

 .بيان يرس الرشيعة وسماحتها، ومرااعتها ألحوال انلاس يف قوتهم وضعفهم وحاجتهم .5

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح  1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 .م2003ه، 1423الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة  األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد

   (10406) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 مجع بني املغرب والعشاء : ضم إحداهما إىل األخرى، فصالهما يف وقت واحد. •
 .مَجْع : يه "ُمْزَدِلفة" سميت مجعاً؛ الجتماع انلاس فيها يللة يوم انلحر •

بـ" ُسبْحة الضىح"؛ الشتمال الصالة ىلع  صالة انلافلة، كما جاء يف بعض األحاديث تسمية صالة الضىح -هنا-لم يَُسبِّْح بينهما : يراد بالتسبيح  •
 .التسبيح من تسمية اللك باسم ابلعض

 .إقامة : إقامة الصالة، ويه إعالم بالقيام إىل الصالة، بألفاظ معلومة مأثورة ىلع صفة خمصوصة •

 .إثر : عقب أو بعد •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية مجع اتلأخري بني املغرب والعشاء يف "مزدلفة" يف يللتها .1

 .ة من املغرب والعشاء، إقامة واحدةأن يقام للك صال .2

"مجع بينهما بأذان وإقامتني" ومن  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  -ريض اهلل عنه-لم يذكر يف هذا احلديث، األذان هلما، وقد صح من حديث جابر  .3
 .حفظ حجة ىلع من لم حيفظ

بني املغرب  -صىل اهلل عليه وسلم-مجع انليب 
َجْمع، للك واحدة منهما إقامة، ولم  ـي والعشاء ب

 يَُسبِّْح بينهما، وال ىلع إثْري واحدة منهما.
 

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

Maghrib and `Ishaa prayers (at 
Muzdalifah) with one Iqaamah. He did not 
offer any voluntary prayers in between or 

after either of them. 

 :احلديث .1988
مَجَع »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

رب والعشاء بني املغ -صىل اهلل عليه وسلم-انليبُّ 
بِـَجْمع، ِللُكِّ واحدة منهما إقامة، ولم يَُسبِّْح بينهما، 

 «.وال ىلع إثِْر واحدٍة ِمنُْهَما

** 

1988. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with them, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, combined the Maghrib and the 

`Ishaa prayers (at Muzdalifah) with one Iqamaah. He 

did not offer any voluntary prayers in between or after 

either of them. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -ملا غربت الشمس مٍن يوم َعَرفة انرصف انليب 
منها إىل "مزدلفة"، فصىلَّ بها املغرب  -وسلماهلل عليه 

والعشاء، مجع تأخري، بإقامة للك صالة، ولم يَُصلِّ 
نافلة بينهما؛ حتقيقاً ملعىن اجلمع، وال بعدهما؛ يلأخذ 

 حظه من الراحة، استعداداً ملا بعدها من مناسك.

** 

When the sun set on the Day of Arafah, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, 

proceeded to Muzdalifah, where he prayed the Maghrib 

and the `Ishaa prayers, combining them at the time of 

the `Ishaa, with one Iqaamah for each prayer, and he 

did not perform any voluntary prayers between them. 

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

that in order to have the meaning of combining the 

prayer fully realized. He did not pray any voluntary 

prayers after them so that he could take a good portion 

of rest and be ready for the rituals which he had to 

perform on the next day. 
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خفيف، واالستعداد للمناسك بنشاط؛ ألن هذه املناسك، ليس هلا أنه ال يرشع اتلنفل بني املجموعتني وال بعدهما، فهو من باب اتليسري واتل .4
 .وقت ترشع فيه إال هذا، فينبيغ اتلفرغ هلا، واالعتناء بها قبل فواتها

 .يرس الرشيعة وسهوتلها، رمحًة من الشارع، اذلي علم قدرة انلاس وطاقتهم وما يالئمها .5

 .ج؛ فهم يف مشقة من اتلنقل، والقيام بمناسكهماتلخفيف واتليسري ىلع احلا -واهلل أعلم-احلكمة يف هذا  .6

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
لعثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح ا2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 2005ه، 1426
القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة 1427ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة: 1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
( 38 -24( الطبعة اثلانية، دار السالسل، الكويت. األجزاء )23 -1األجزاء )ه(. 1427 -1404األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة: )من 

 .( الطبعة اثلانية، طبع الوزارة45 - 39الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة، مرص.  األجزاء )
   (7187) الرقم املوحد:
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 Hadith of Jaabir describing the Farewell  حديث جابر يف صفة حجة الوداع

Pilgrimage. 

 :احلديث .1989
بن حممد، عن أبيه، قال: دخلنا ىلع جابر  عن جعفر

بن عبد اهلل، فسأل عن القوم حىت انتىه إيل، فقلت: 
أنا حممد بن يلع بن حسني، فأهوى بيده إىل رأيس 
فزنع زري األىلع، ثم نزع زري األسفل، ثم وضع كفه 
بني ثديي وأنا يومئذ غالم شاب، فقال: مرحبا بك، يا 

أتله، وهو أعَم، وحرض ابن أيخ، َسْل عما ِشئَْت، فس
وقت الصالة، فقام يف نََساَجة ُملتحفا بها، لكما 
وضعها ىلع منَْكِبِه رََجَع َطَرفَاَها إيله من صغرها، 
ورداؤه إىل جنبه، ىلع الِمْشَجِب، فصىل بنا، فقلت: 
أخربين عن حجة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 

ىل اهلل فقال: بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول اهلل ص
عليه وسلم مكث تسع سنني لم حيج، ثم أذََّن يف 
انلاس يف العارشة، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
حاج، فقدم املدينة برش كثري، لكهم يلتمس أن يأَتمَّ 
برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ويعمل مثل عمله، 
فخرجنا معه، حىت أتينا ذا احلليفة، فودلت أسماء 

مد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسول بنت عميس حم
اهلل صىل اهلل عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: 

فصىل رسول اهلل « اغتسيل، واستَثِْفِري بثوب وأحريم»
صىل اهلل عليه وسلم يف املسجد، ثم ركب الَقْصَواَء، 
حىت إذا استوت به ناقته ىلع ابَليَْداِء، نظرت إىل َمدِّ 

عن يمينه مثل برصي بني يديه، من راكب وماش، و
ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، 
ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بني أظهرنا، وعليه 
يزنل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من 

بليك امهلل، بليك، »يشء عملنا به، فأهل باتلوحيد 
بليك ال رشيك لك بليك، إن احلمد وانلعمة لك، 

وأهل انلاس بهذا اذلي يهلون « وامللك ال رشيك لك
به، فلم يرد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عليهم 
شيئا منه، ولزم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
تلبيته، قال جابر ريض اهلل عنه: لسنا ننوي إال احلج، 
لسنا نعرف العمرة، حىت إذا أتينا ابليت معه، استلم 

** 

1989. Hadith: 

Ja‘far ibn Muhammad reported on the authority of his 

father: “We entered upon Jaabir ibn ‘Abdullaah. When 

we reached him, he asked about the people (who had 

come to visit him). When my turn came, I said: ‘I am 

Muhammad ibn ‘Ali ibn Hussain.’ He patted my head 

with his hand and undid my upper and lower buttons. 

He then placed his hand between my nipples, and I was 

a young boy in those days. He then said: ‘Welcome my 

nephew, ask what you like.’ I asked him, and he was 

blind. The time of prayer came, and he stood wrapped 

in a mantle. Whenever he placed it on his shoulders, its 

ends fell due to its shortness. He led us in prayer while 

his mantle was placed on a rack by his side. I said: ‘Tell 

me about the Hajj of the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him.’ He signed 

with his hand and folded his fingers, indicating nine. He 

then said: ‘The Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, remained nine years (in 

Madinah) during which he did not perform Hajj, then 

there was a public announcement in the tenth year to 

the effect that the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, was about to (go to) 

perform Hajj. A large number of people came to 

Madinah, everyone desiring to follow him and act like 

him. The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, went out, as did we alongside 

him, till we reached Dhu-l-Hulaifah. Asmaa, the 

daughter of ‘Umais, gave birth to Muhammad ibn Abi 

Bakr. She sent message to the Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, asking 

him: 'What should I do?' He replied: 'Take a bath, 

bandage your private parts with a cloth, and assume 

Ihraam (ritual state of consecration).' The Messenger of 

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

then prayed (in the masjid) and mounted Al-Qaswa (his 

she-camel), and his she-camel stood erect with him on 

its back. I saw (a large number of) people on mounts 

and on foot in front of him, and a similar number on his 

right side, and a similar number on his left side, and a 

similar number behind him. The Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, was 

among us, the Qur’an was being revealed to him, and 

he knew its interpretation. Whatever he did, we did it.  

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, then raised his voice, declaring 

Allah’s unity and saying: 'Labbaik (I am at thy service), 
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 مقام الركن فرمل ثالثا ومىش أربعا، ثم نفذ إىل
إبراهيم عليه السالم، فقرأ: ﴿واختذوا من مقام 

[ فجعل املقام بينه وبني 125إبراهيم مصىل﴾ ]ابلقرة: 
وال أعلمه ذكره إال عن انليب  -ابليت، فاكن أيب يقول 
: اكن يقرأ يف الركعتني قل هو -صىل اهلل عليه وسلم 

اهلل أحد وقل يا أيها الاكفرون، ثم رجع إىل الركن 
، ثم خرج من ابلاب إىل الصفا، فلما دنا من فاستلمه

الصفا قرأ: ﴿إن الصفا واملروة من شعائر اهلل﴾ 
فبدأ بالصفا، فريق « أبدأ بما بدأ اهلل به[ »158]ابلقرة: 

عليه، حىت رأى ابليت فاستقبل القبلة، فوحد اهلل 
ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل »وكربه، وقال: 

ىلع ُك يشء قدير، ال هلإ إال اهلل امللك وهل احلمد وهو 
وحده، أجنز وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب 

ثم داع بني ذلك، قال: مثل هذا ثالث مرات، « وحده
ثم نزل إىل املروة، حىت إذا انصبت قدماه يف بطن 
الوادي سىع، حىت إذا صعدتا مىش، حىت أَت املروة، 

اكن آخر ففعل ىلع املروة كما فعل ىلع الصفا، حىت إذا 
لو أين استقبلت من أمري ما »طوافه ىلع املروة، فقال: 

ُسِق اهلدي، وجعلتها عمرة، فمن اكن 
َ
استدبرت لم أ

، «منكم ليس معه هدي فليحل، ويلجعلها عمرة
فقام رساقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول اهلل، 
ألعامنا هذا أم ألبد؟ فشبك رسول اهلل صىل اهلل عليه 

دخلت »واحدة يف األخرى، وقال: وسلم أصابعه 
وقدم يلع من « ال بل ألبد أبد»مرتني « العمرة يف احلج

ايلمن ببدن انليب صىل اهلل عليه وسلم، فوجد فاطمة 
ريض اهلل عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا، 
واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أيب أمرين 

إىل بهذا، قال: فاكن يلع يقول، بالعراق: فذهبت 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حُمَرِّشاً ىلع فاطمة 
لذلي صنعت، مستفتيا لرسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فيما ذكرت عنه، فأخربته أين أنكرت ذلك 

صدقت صدقت، ماذا قلت حني »عليها، فقال: 
قال قلت: امهلل، إين أهل بما أهل به « فرضت احلج؟
قال: فاكن « حتلفإن ميع اهلدي فال »رسولك، قال: 

مجاعة اهلدي اذلي قدم به يلع من ايلمن واذلي أَت 

O Allah, Labbaik, Labbaik, You have no partner; praise 

and grace are Thine and the Dominion. You have no 

partner.' The people too raised their voices in Talbiyah 

(saying what the Prophet had said), which they used to 

utter. But the Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, did not comment on 

anything. The Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, continued his Talbiyah. We 

did not express our intention of performing anything but 

Hajj, being unaware of ‘Umrah (at that season), but 

when we came with him to the House (the Ka‘bah), he 

touched the corner (and made seven circuits), walking 

quickly with pride in three of them, and walking 

ordinarily in four. Then going forward to the station of 

Abraham, he recited: {And take the station of Abraham 

as a place of prayer.}  [Surat-ul-Baqarah: 125]  (While 

praying two Rak‘ahs [units of prayer]) he kept the 

station between him and the House. (The narrator said: 

“My father said that Ibn Nufail and ‘Uthmaan said: ‘I do 

not know that he (Jaabir) narrated it from anyone 

except the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him.’” The narrator Sulaiman said: “I do not 

know, but he (Jaabir) said: ‘The Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, used to 

recite in the two Rak‘ahs: {Say: He is Allah, one} [Surat-

ul-Ikhlaas] and: {Say: O infidels} [Surat-ul-Kaafiroon].’”)  

He then returned to the House (the Ka’bah) and 

touched the corner, after which he went out by the gate 

to As-Safa. When he reached near As-Safa, he recited: 

{As-Safa’ and Al-Marwah are among the indications of 

Allah.} [ Surat-ul Baqarah: 158] He added: 'We begin 

with what Allah began with.' He then began with As-

Safa and ascending it till he could see the House (the 

Ka‘bah), he declared the greatness of Allah and 

proclaimed his Unity. He then said: 'There is no god 

worthy of worship but Allah alone, Who alone has 

fulfilled His promise, helped His servant and routed the 

confederates.' He then supplicated in the course of that, 

saying such words three times. He then descended and 

walked towards Al-Marwah, and when his feet reached 

the bottom of the valley, he ran, and when he began to 

ascend, he walked till he reached Al-Marwah. He did at 

Al-Marwah as he had done at As-Safa, and when he 

came to Al-Marwah for the last time, he said: 'If I had 

known before what I have come to know afterwards 

regarding this matter of mine, I would not have brought 

sacrificial animals but made it an ‘Umrah, so if any of 

you has no sacrificial animals, he may remove his 

Ihraam and treat it as an ‘Umrah.' All the people then 

removed their Ihraam and clipped their hair, except the 
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به انليب صىل اهلل عليه وسلم مائة، قال: فحل انلاس 
لكهم وقرصوا، إال انليب صىل اهلل عليه وسلم ومن 
اكن معه هدي، فلما اكن يوم الرتوية توجهوا إىل مىن، 
فأهلوا باحلج، وركب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 
فصىل بها الظهر والعرص واملغرب والعشاء والفجر، 
ثم مكث قليال حىت طلعت الشمس، وأمر بُِقبٍَّة من 
َشَعٍر ترُْضَُب هل بِنَمِرَة، فسار رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر 
احلرام، كما اكنت قريش تصنع يف اجلاهلية، فأجاز 

 عليه وسلم حىت أَت عرفة، فوجد رسول اهلل صىل اهلل
القبة قد رضبت هل بنمرة، فزنل بها، حىت إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء، فرحلت هل، فأَت بطن الوادي، 

إن دماءكم وأموالكم حرام »فخطب انلاس وقال: 
عليكم، كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا، يف 
بدلكم هذا، أال ُك يشء من أمر اجلاهلية حتت 

وضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم قديم م
أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث، اكن 
مسرتضعا يف بين سعد فقتلته هذيل، وربا اجلاهلية 
موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد 
املطلب، فإنه موضوع لكه، فاتقوا اهلل يف النساء، 

وجهن فإنكم أخذتموهن بأمان اهلل، واستحللتم فر
بكلمة اهلل، ولكم عليهن أن ال يُوطنئ ُفرَُشُكم 
أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضبا 
ٍح، وهلن عليكم رزقهن وكسوتهن  غري ُمرَبِّ
باملعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به، كتاب اهلل، وأنتم تسألون عين، فما أنتم 

غت وأديَت قالوا: نشهد أنك قد بل« قائلون؟
ونصحت،َ فقال: بإصبعه السبابة، يرفعها إىل السماء 

ثالث « امهلل، اشهد، امهلل، اشهد»وَينُْكتُها إىل انلاس 
مرات، ثم أذن، ثم أقام فصىل الظهر، ثم أقام فصىل 
العرص، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم، حىت أَت املوقف، فجعل بطن 

لقصواء إىل الصخرات، وجعل حبل املشاة بني ناقته ا
يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حىت غربت 
ْفَرة قليال، حىت اغب الُقرص،  الشمس، وذهبت الصُّ

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

and those who had brought sacrificial animals. 

Suraaqah (ibn Malik) ibn Ju‘sham then got up and 

asked the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him: 'Does this apply to the present 

year, or does it apply forever?' The Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, 

intertwined his fingers and said: 'The ‘Umrah has been 

incorporated in Hajj.' Adding: 'No, but forever and ever.' 

‘Ali came from Yemen with the sacrificial animals of the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, and found Faatimah among one of those 

who had taken off their Ihraam. She said: 'Put on 

colored clothes;' and stained her eyes with collyrium. 

‘Ali disliked (this action of her) and asked: 'Who 

commanded you to do this?' She said: 'My father.' ‘Ali 

said in Iraq: 'I went to the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, to complain 

against Faatimah for what she had done and to ask for 

his opinion regarding what she had mentioned to me. I 

informed him that I disliked her action and that 

thereupon she said to me: 'My father commanded me 

to do this.' He said: 'She spoke the truth; she spoke the 

truth. What did you say when you put on Ihram for Hajj?' 

‘Ali said: 'O Allah, I put on Ihraam for the same purpose 

for which the Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, has put it on.' He said: 'I 

have sacrificial animals with me, so do not take off 

Ihraam.' ' The total of those sacrificial animals brought 

by ‘Ali from Yemen and of those brought by the 

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

from Madinah was one hundred. Then all the people 

except the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, and those who had the sacrificial animals  

with them took off Ihraam and clipped their hair.  When 

the 8th of Dhull Hijjah (Yaum Al Tarwiyah) came, they 

went towards Mina having put on Ihraam for Hajj, and 

the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, rode and prayed the Zhuhr, 

‘Asr, Maghrib, ‘Ishaa, and Fajr prayers at Mina. After 

that, he waited a little till the sun rose and gave orders 

for a tent of hair to be set up at Namirah. The 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, then sent out, and the Quraysh did not 

doubt that he would halt at Al-Mash‘ar al-Haram at Al-

Muzdalifah, as the Quraysh used to do in the pre-

Islamic period, but he kept on till he came to ‘Arafah 

and found that the tent had been setup at Namirah. 

There he dismounted, and when the sun had passed 

the meridian, he ordered Al-Qaswa to be brought, and 
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وأرَْدَف أسامة خلفه، ودفع رسول اهلل صىل اهلل عليه 
َماَم حىت إن رأسها  وسلم وقد َشنََق للقصواء الزِّ

أيها انلاس، »يقول بيده ايلمىن يلصيب َمْورَِك رَْحِلِه، و
لكما أَت حبال من احلبال أرىخ «. السكينة السكينة

هلا قليال، حىت تصعد، حىت أَت املزدلفة، فصىل بها 
املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني، ولم يسبح 
بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول اهلل صىل اهلل عليه 

هل  وسلم حىت طلع الفجر، وصىل الفجر، حني تبني
الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حىت أَت 
املشعر احلرام، فاستقبل القبلة، فداعه وكربه وهلله 
ووحده، فلم يزل واقفا حىت أسفر جدا، فدفع قبل أن 
تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، واكن رجال 
حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول اهلل صىل 

عن جيرين، فطفق الفضل اهلل عليه وسلم مرت به ظ
ينظر إيلهن، فوضع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
يده ىلع وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إىل الشق 
اآلخر ينظر، فحول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
يده من الشق اآلخر ىلع وجه الفضل، يرصف وجهه 
من الشق اآلخر ينظر، حىت أَت بطن حمرس، فحرك 

الطريق الوسطى اليت خترج ىلع  قليال، ثم سلك
اجلمرة الكربى، حىت أَت اجلمرة اليت عند الشجرة، 
فرماها بسبع حصيات، يكرب مع ُك حصاة منها، 
مثل حىص اخلذف، رىم من بطن الوادي، ثم انرصف 
إىل املنحر، فنحر ثالثا وستني بيده، ثم أعطى عليا، 
فنحر ما غرب، وأرشكه يف هديه، ثم أمر من ُك بدنة 
ببضعة، فجعلت يف قدر، فطبخت، فأكال من حلمها 
ورشبا من مرقها، ثم ركب رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فأفاض إىل ابليت، فصىل بمكة الظهر، فأَت بين 

انزعوا، بين »عبد املطلب، يسقون ىلع زمزم، فقال: 
عبد املطلب، فلوال أن يغلبكم انلاس ىلع 

 دلوا فرشب منه.فناولوه « سقايتكم لزَنَْعْت ُمعكم

when it was saddled for him, he went down to the 

bottom of the valley and addressed the people, saying: 

'Your lives and your property are as sacred as this day 

of yours in this month of yours in this town of yours. Lo! 

Everything pertaining to the pre-Islamic period has 

been put under my feet, and claims for blood 

vengeance belonging to the pre-Islamic period have 

been abolished. The first of those murdered among us 

whose blood vengeance I permit is the blood 

vengeance of ours, that of the son of Rabee‘ah ibn al-

Harith. He was suckled among Banu Sa‘d and then 

killed by Hudhail. The usury of the pre-Islamic period is 

abolished, and the first of usury which I abolish is our 

usury, the usury of ‘Abbaas ibn ‘Abd al-Muttalib, for it is 

all abolished.  Fear Allah regarding women, for you 

have got them under Allah’s security and have the right 

to intercourse with them by Allah’s word. It is a duty on 

them not to allow anyone whom you dislike to lie on 

your beds, so if they do, then beat them, but not 

severely. You are responsible for providing them with 

food and clothing in a fitting manner. I have left among 

you something, if you hold on to it, you will never again 

go astray, that is Allah’s Book. You will be asked about 

me, so what will you say?' They replied: 'We testify that 

you have conveyed and fulfilled the message and given 

counsel.' Then he raised his forefinger towards the sky, 

and pointing it at the people, he said: 'O Allah, bear 

witness; O Allah, bear witness; O Allah, bear witness!' 

Bilal then uttered the call to prayer and the Iqaamah 

(second, small call to prayer to signal that the prayer is 

about to start), and he prayed the Zhuhr prayer. He then 

uttered the Iqaamah, and he prayed the ‘Asr prayer, 

engaging in no prayer between the two. He then 

mounted (his she Camel) Al-Qaswa and came to the 

place of standing, making Al-Qaswa turn its back to the 

rocks and having the path taken by those who went on 

foot in front of him, and he faced the Qiblah (prayer 

direction). He remained standing till sunset and the 

yellow light had somewhat gone and the disc of the sun 

had disappeared. He took Usaamah up behind him and 

severely picked the reins of Al-Qaswa, so much so that 

its head was touching the front part of the saddle. 

Pointing with its right hand, he was saying: 'Calmness, 

O People. Calmness, O people.' Whenever he 

ascended a mound (of sand), he let its reins a little 

loose so that it could ascend. He then came to Al-

Muzdalifah, where he joined the Maghrib and the ‘Ishaa 

prayers, with one azan and two Iqaamahs. The narrator 

‘Uthamn said He did not offer supererogatory prayers 

between them. The narrators are then agreed upon the 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

version He then lay down till dawn and prayed the dawn 

prayer when the morning light was clear. (The narrator, 

Sulaymaan, said: “With one azan and one Iqaamah.”)  

He then mounted Al-Qaswa’ and came to Al-Mash‘ar 

al-Haram and ascended it. He faced the Qiblah, praised 

Allah, and declared His greatness, His uniqueness, and 

His Unity and kept standing till the day was very clear. 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, then quickly went before the 

sun rose and took Al-Fadl ibn ‘Abbaas behind him on 

his camel. He was a man with beautiful hair, white and 

handsome. When the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, quickly went, the 

women in the howdahs also began to quickly pass him. 

Al-Fadl looked at them. The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, placed his 

hand on the face of Al-Fadl, but Al-Fadl turned his face 

towards the other side. The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, also turned 

away his hand to the other side. Al-Fadl also turned his 

face to the other side, looking at them till he reached 

(the Valley of) Muhassir. He urged the camel a little and 

following a middle road which leads to Al-Jamrah al-

Kubra, he came to the Jamrah (pillar) that is beside the 

tree and threw seven small pebbles at it, saying 'Allah 

is Most Great' each time he threw a pebble. He threw 

them from the bottom of the valley.  The Messenger of 

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

then went to the place of the sacrifice and sacrificed 

sixty-three camels with his own hand. He then let ‘Ali 

offer the remainder, so he shared his sacrificial animals 

with him. After that, he ordered that a piece of flesh from 

each camel should be put in a pot, and when it was 

cooked, the two of them ate some of it and drank some 

of its broth. Afterwards, the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, quickly went 

to the House (the Ka‘bah) and prayed the Zhuhr prayer 

in Makkah. He then went to Banu ‘Abd al-Muttalib, who 

were supplying water at Zamzam, and said: 'Draw 

water, Banu ‘Abd al-Muttalib! Were it not that people 

would take the right to draw water from you, I would 

draw it along with you.' So they handed him a bucket 

and he drank from it”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 احلديث الرشيف كيفية حج انليب صىل اهلل يبني
عليه وسلم، وأن حجته اكنت يف السنة العارشة 

** 

This Hadith clarifies how the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, performed Hajj. This 

Hajj took place in the tenth year after the emigration to 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

167 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ها، فقتل شهيًدا بغزوة مؤتة فزتوَّجها أبو بكر الصديق، فودلت هل أسماء بنت ُعميس : اخلثعمية اكنت حتت جعفر بن أيب طالب، وأوالده من •

ًدا يف امليقات، وبعد وفاة أيب بكر تزوجها يلع بن أيب طالب   .-ريض اهلل عنهم أمجعني-حممَّ
امها، يلمنع اخلارج، ويف استثفري : استثفار املرأة أن تشد ىلع وسطها شيئًا ثم تأخذ خرقة عريضة، جتعلها يف حمل ادلم، وتشدها من ورائها وقد •

 .معناها احلفائظ النسائية املوجودة اآلن

، ويه اليت ُسِبقت، فشقَّ ذلك ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-، ويه اليت هاجر عليها انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم-القصواء : اسم نلاقة للنيب  •
 .الصحابة

 .ابليداء : يه الفالة، مجعها بِيْد •

صوته باتللبية، اليت تشتمل ىلع توحيد اهلل تعاىل بألوهيته، وربوبيته، وأسمائه وصفاته، فلك أنواع اتلوحيد اثلالثة تشتمل أهلَّ باتلوحيد : رفع  •
 ."عليها اتللبية، وفيه تعريض ملا اكن يفعله أهل اجلاهلية من قوهلم: "إالَّ رشيًكا هو لَك تملكه، وما ملك

 .اتلكثريبَلَّيَْك : أصله ألبَّ باملاكن إذا لزمه، فمعىن بلَّيك: إجابة لك بعد إجابة، وإقامة ىلع طاعتك دائمة، واملراد باتلثنية اتلأكيد و •

 .الركن : هو الركن الرشيق من الكعبة املرشفة، اذلي فيه احلجر األسود، واذلي يمسح منه احلجر األسود •

مل هو اإلرساع يف • َول من طواف القدومفرمل : الرَّ
ُ
 . امليش واهلرولة، وذلك يف اثلالثة األشواط األ

 .املرشفة مقام إبراهيم : هو احلََجر اذلي اكن يقوم عليه إبراهيم أثناء بنائه ابليت هو وإسماعيل، وهو اآلن يف حاشية املطاف، جتاه باب الكعبة •

ذا املشعر، وهو أصل جبل أيب قيس، وهو من الشعائر املقدسة، قال تعاىل: }إِنَّ الصفا : مجع صفاة، وهو احلجر الضخم الصدل األملس، وهكذا ه •
{ ]ابلقرة:  ِ َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اّللَّ  ]158الصَّ

َفا املروة : مجعها مرو يه احلجارة ابليض الرقاق الرباقة يف الشمس، وهكذا صفة املروة اليِت يه أحد املشاعر املقدسة، قال تعاىل: }إِ  • نَّ الصَّ
{ ]ابلقرة:  ِ  .]158َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اّللَّ

 .شعائر اهلل : الشعائر مجع شعرية ويه أعالم اإلسالم، والشعائر هنا يه أعالم احلج، يلقوم احلاج بتعظيمها، والطواف بهما •

إذا عجلته، وقد حتقق هذا الوعد بنرص اهلل نلبيه، حني هزم  أجنز : جنز الوعد جنًزا تعجل، ويتعدى باهلمزة وباحلرف، فيقال: أجنزته وجنزت به •
 .األحزاب وحده

ل، و"وعد" يستعمل يف اخلري والرش، فيقال: وعده خرًيا وباخلري، ورًشا وبالرش، و املراد هنا األول •  .وعده : أمَّ

للهجرة، وأنه اكن قارناً احلج والعمرة وساق معه 
اهلدي، ولم حيرم بمثل ما أحرم به إال قلة من 
الصحابة ممن ساقوا اهلدي، منهم يلع بن أيب طالب 

ىلع  ريض اهلل عنه، قال اإلمام انلووي يف رشحه
مسلم: "حديث جابر حديث عظيم مشتمل ىلع مُجل 
من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، وهو من 
أفراد مسلم، لم يروه ابلخاري يف صحيحه، ورواه أبو 
داود كرواية مسلم، قال القايض: وقد تكلَّم انلاس 
ىلع ما فيه من الفقه وأكرثوا، وصنَّف فيه ابن املنذر 

ج من الفقه مائة ونيًفا وِخسني جزًءا كبرًيا، وخرَّ 
نواًع، ولو تقىص لزيد ىلع هذا القدر قريب منه" ا ـه

 ومعىن مفرداته ومجله قد سبقت.

Madinah. He combined both Hajj and ‘Umrah and 

brought the sacrificial animals with him. Only a few of 

the Companions, such as ‘Ali bin Abi Taalib, assumed 

Ihraam the same way as the Prophet did. Those 

happened to have brought their sacrificial animals with 

them as well. Imam an-Nawawi commented in his 

explanation of Muslim: "The Hadith of Jaabir is a great 

Hadith that incorporates numerous benefits and 

precious important principles. This Hadith was solely 

recorded by Imam Muslim, as Imam Bukhari did not 

record it. Abu Dawood recorded it similarly to Imam 

Muslim." Al-Qadi said: "Some people have elaborated 

about the Fiqh-related issues contained therein. Ibn al-

Mundhir authored a thick volume whose central topic is 

this Hadith. He extracted more than 150 Fiqhi benefits 

out of it. He would have extracted many more, close to 

the same amount, had he examined it more."  A 

discussion of its words and phrases has previously 

been presented. 
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ًدا  •  .أعدائه، حىت صارت هل الغلبة عليهم، وفتح ابلالدىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-نرص عبده : أاعنه وقواه، واملعىن: نرص اهلل نبيه حممَّ

 .هَزم : هزمه كرسه وفلَّه، فاالسم اهلزيمة، واجلمع هزمات •

ىل: األحزاب : األحزاب: هم تلك القبائل اذلين حتزبوا، وجتمعوا وحارصوا املدينة، فهزمهم اهلل تعاىل وحده من غري قتال اآلدميني، قال تعا •
رَْسلْنَا َعلَيِْهمْ 

َ
ُ الُْمْؤِمِننَي الِْقتَ 9ِرحيًا وَُجنُوًدا لَْم تََروَْها{ ]األحزاب:  }فَأ ا َوَكىَف اّللَّ يَن َكَفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم َينَالُوا َخرْيً ِ ُ اذلَّ اَل َواَكَن [، وقال تعاىل: }َورَدَّ اّللَّ

ُ قَِويًّا َعِزيًزا )  .({ ]األحزاب[25اّللَّ

 .طن الوادي : ما خيف منه، واخنفض •

ين هما عالمة سىع : املراد بالسيع هنا الَعدو الشديد، وقت شعرية السيع يف بطن الوادي، واآلن ماكن العْدو هو ما بني الَعلََمنْيِ األخرضين، الذل •
 .ىلع ضفيت الوادي

 .أنَّه لم يكن فيه حينذاك ماء يوم الرتوية : هو ايلوم اثلّامن من ذي احلجة، سيم بذلك، ألنَّهم اكنوا يرتوون فيه املاء يلوم عرفة، ذلك •

 .فأجاز : سار فيه، وأجازه باأللف قطعه ومعناه هنا: جاوز املزدلفة، ولم يقف بها بل توجه إىل عرفات •

 عرفة : يه مْشعر حالل، فيه خارج حدود احلرم ألنَّها واقعة يف احلل  ويه املاكن اذلي جيتمع فيه احلجاج يوم اتلاسع •

 .هو مستعار من انصباب املاء يف بطن الوادي، فاالنصباب االحندارانصبَّت قدماه : احندر ف •

 .الُقبة : بضم القاف وتشديد ابلاء املوحدة اتلحتية ثم تاء اتلأنيث، يه اخليمة الصغرية •

بت هل : رضب القبة نصبها، وإقامتها ىلع أوتاد مرضوبة يف األرض •  .رُضِ

ن اجلهة الرشقية، فهما حماذيان ألنصاب احلرم، فنمرة تكون ىلع يمني اخلارج من املأزمني نَِمَرة : اسم جبلني صغريين هما منتىه حد احلرم م •
 .واألنصاب عن يساره، ووادي عرنة يفصل بني نمرة وبني عرفات

 . بطن الوادي : أي وادي عرنة اذلي فيه مقدمة مسجد نمرة، ووادي عرنة ليس من موقف عرفات بل هو حدها الغريب •

ات ملتصقة باألرض تقع خلف جبل عرفات، فيه عنه رشقًا، فالواقف عندها يستقبل جبل الرمحة، والقبلة مًعا، وهو الصخرات : يه صخر •
 .، وهو موقف الوالة بعده حىت اآلن-صىل اهلل عليه وسلم-موقف انليب 

 .ديهحبْل املشاة : وهو الطريق اذلي يسلكه املشاة، ويكون هذا احلبل أمام الواقف ىلع الصخرات وبني ي •

 .املشاة : مجع ماش •

 .الصفرة : لوٌن دون احلمرة، وهو شعاع الشمس بعد مغيبها •

حىت غربت الشمس حىت اغب القرص : قال انلووي : حيتمل أن يكون قوهل "حىت اغب القرص" بيانًا لقوهل غربت الشمس وذهبت الصفرة،  •
 .بقوهل حىت اغب القرصفإنَّ هذه تطلق جماًزا ىلع مغيب معظم القرص، فأزال ذلك االحتمال، 

 .دفع : يقال دفع السيل من اجلبل إذا انصب منه، وادلفع هنا املراد به: اإلفاضة من عرفة إىل مزدلفة •

 .شنَق : ضمَّ وضيَّق •

َمام : هو اخليط اذلي يشد إىل احللقة اليت يف أنف ابلعري، يلقاد به، ويمنع به •  .الزِّ

 ."مورِك : املوضع من الرْحل، جيعل عليه الراكب رجله، وتسميها العامة "مريكة •

 .رْحله : ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب، ويسَم الُكور •

 .السكينة السكينة : مرتني، أي الزموا السكينة، والسكينة اثلانية توكيد هلا، والسكنية يف السري من السكون، أي كونوا مطمئنني خاشعني •

 .اًل : وهو اتلل اللطيف من الرمل الضخمَحبْ  •

حىت تصعد : يقال: صعدت اجلبال وأصعد إذا ارتفعت يف جبل أو غريه، فاإلصعاد السري يف مستوى من األرض والصعود االرتفاع ىلع اجلبال  •
 .والسطوح والساللم وادلرج

 .ىل مىن، وتسَم مَجًْعا؛ الجتماع انلاس فيها يللة يوم انلحراملزدلفة : مأخوذ من االزدالف، وهو اتلقرب، فاحلاج يتقرَّب بها من عرفة إِ  •

 .لم يسبح بينهما : أي لم يصلِّ نافلة بني صالِت املغرب والعشاء •

 .املشعر احلرام : هو جبل صغري يف املزدلفة، يسَمَّ قَُزح ، وقد أزيل وجعل ماكنه املسجد الكبري املوجود اآلن يف مزدلفة •

 .بالًغا، والضمري يف أسفر يعود إىل الفجر املذكور أسفر جًدا : أي إسفاًرا •

ه بسيل حُمرَسِّ : هو واٍد يقع بني مزدلفة ومىن، وليس من واحد منهما، وإنما هو برزخ حاجز بينهما، ورافده جبل ثبري األثربة، ومنتهاه ملتقا •
 .جنوب جدهمزدلفة، ثم يتَّجهان حىت جيتمعا بوادي عرنة املتجه غرًبا إىل ابلحر األمحر يف 

 .حرَّك : أي حث دابته، واستخرج جريها •

 .الطريق الوسطى : يه الطريق القاصدة إىل اجلمرات •

 اجلمرة : مجعها مِجار، واجِلَمار عند العرب احلجارة الصغار، وبه سميت مجار مىن •
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لك بأن جيعل احلصاة بني سبابتيه ويريم بها، حىص احلذف : قدر احلصاة مثل حبة ابلاقالء، أو الفول. واخلذف: هو الريم باحلىص باألصابع، وذ •
 .قال ابن األثري: ويستعمل يف الريم والرضب

 .حَنر : انلحر هو الطعن بالسكني، أو احلربة يف الوهدة، اليت بني أصل العنق والصدر، وانلحر لإلبل خاصة •

هلا بفيض املاء الكثري، واملعىن هنا: دفع من مىن إىل الكعبة فأفاض إىل ابليت : اإلفاضة يف األصل الصب، فاملراد بهما ادلفع بكرثة، تشبيًها  •
 .املرشفة لطواف اإلفاضة

 :فوائد احلديث
 .بعد اذلكر وادلاعء يتجه إىل املروة، فما بني الصفا واملروة هو املسىع -21 .1

 .لم يأمر بالطهارة فيه -صىل اهلل عليه وسلم-وال تشرتط الطهارة للسيع، بل تسن؛ ألنَّه  -22 .2

َعلَم األخرض هرول حىت العلم اثلاين ألنَّ ما بينهما اكن هو بطن الوادي، واهلرولة خاصة للرجال، وبعد جماوزة الَعلَم اثلاين فإذا حاذى ال -23 .3
 .يميش حىت يصل املروة

كر، وادلاعء، وبعد ثم يرىق ىلع املروة ويقول ويفعل عليها مثل ما قاهل وفعله ىلع الصفا، من قراءة اآلية املذكورة، واستقبال القبلة، واذل -24 .4
 .تمام السيع حيل من عمرته إن اكن متمتًعا، وإن اكن يرشع هل ابلقاء يف إحرامه بيق حمرًما حىت يتحلل من حجه

، ما لم يكن ساق اهلدي -24 .5  .ثم قرصَّ من شعره وحلَّ

، واملغرب، والعشاء، وفجر يوم اتلاسع استحباب اتلوجه إىل مىن للحج يوم الرتوية، وهو اثلامن من ذي احلجة، وصالة الظهر، والعرص -25 .6
 .فيها، ثم ابلقاء فيها حىت تطلع الشمس، واستحبابه إمجاع العلماء

 .فإذا طلعت الشمس توجه إىِل نمرة، وأقام فيها حىت تزول الشمس -26 .7

ليست بعرفة وإنما "نمرة" شعب بني قوهل: "ثم أَت عرفة، فوجد القبة قد رُضبت هل بنمرة" هذا الالكم يشعر بأنَّ نمرة يف عرفة، ويه  -27 .8
ذلي جبلني"، هما نهاية حد احلرم من الرشق اجلنويب، وجبانبها أنصاب احلرم املنصوبة ىلع طريق املأزمني، وبني عرفات واحلرم "وادي عرنة" ا

 .ليس من احلرم وليس من عرفات

 .مجًعا، وهذا اجلمع متَّفق ىلع مرشوعيته استحباب ابلقاء بنمرة إىل ما بعد الزوال، وصالة الظهر والعرص فيها -28 .9

 .استحباب اخلطبة لإلمام؛ يلعلم انلاس صفة الوقوف، ويذكرهم بِعظم هذا ايلوم، وحيثهم ىلع االجتهاد فيه بادلاعء واذلكر -29 .10

هنا يلتسع وقت الوقوف،  بعد الزوال يذهب إىل مسجد نمرة، فيصيل بها مع اإلمام الظهر والعرص مجًعا وقرًصا، واستحب مجع اتلقديم -30 .11
 .وال يصيل بينهما، وال بعدهما سنة

 .استقبال القبلة حني ادلاعء واذلكر، أفضل من استقبال اجلبل ملن لم يسهل عليه استقباهلا مًعا -31 .12

 .من وقف بعرفة نهاًرا فيجب عليه االستمرار فيها حىت غروب الشمس -32 .13

 .ادلفع من عرفة إىل مزدلفة يكون بعد الغروب، وقبل الصالة -33 .14

استحباب ادلفع بسكينٍة ووقاٍر وخضوٍع، وخشوٍع وتكبرٍي، وتلبيٍة، فإن وجد سائق السيارة طريًقا مىش، وإالَّ انتظر حىت يميش اذلي  -34 .15
ة السري، فهو   .آمن هل، وأسهل ملن معه ولغريهم من احلجاجأمامه، وال يتجاوز السيارات، بل عليه بانلظام، ومرااعة ُخطَّ

لعرفة داعًء خاًصا، وال ِذْكًرا خاًصا، بل يدعو احلاج بما شاء من األدعية الرشعية، ويكرب،  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يعني انليب  -35 .16
 .ويهلل، ويذكر اهلل تعاىل حىت تغرب الشمس

الضعف، واالفتقار، وُيلحَّ يف ادلاعء، فإنَّه موقف عظيم، تسكب فيه العربات، وتُقال ويلكرث من االستغفار واتلرضع، واخلشوع، وإظهار  -36 .17
 .اكفيه العرثات، وهو أعظم جمامع ادلنيا. فإنَّ تلك أسباب نصبها اهلل مقتضية حلصول اخلري، ونزول الرمحة، فإن لم يقدر ىلع ابلاكء فليتب

 .خرًيااستحباب مجع صالِت املغرب والعشاء بمزدلفة تأ -37 .18

 .استحباب ابلقاء بمزدلفة حىت طلوع الفجر، والصالة، وابلقاء إىل قرب طلوع الشمس -38 .19

 ابلداءة بريم مجرة العقبة يوم انلحر، ويكون ذلك بعد طلوع الشمس، وال يريم غريها هذا ايلوم -39 .20

 .أن يكون احلىص بقدر ابلاقالء أو الفول -40 .21

 .املتمتعوجوب انلحر ىلع اآلفايق: القارن و -41 .22

قوهل: "ثم ركب ... فأفاض إىل ابليت" يعين طاف طواف اإلفاضة، وهو ركن ال يتم احلج إالَّ به، فمن لم يطف لم حيل هل أن ينفر حىت  -42 .23
ره عن أي ام مىن يطوف، وأول وقته بعد نصف يللة انلحر ملن وقف قبل ذلك بعرفات، ويسن فعله يوم انلحر بعد الريم، وانلحر، واحللق، وإن أخَّ

 .جاز، بال نزاع بني العلماء
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 ...جواز السجع إذا اكن غري متلكف: نرص عبده هزم األحزاب وحده  -43 .24

 .أنَّ احلُليفة يه ميقات أهل املدينة، ومن أَت عليها من غري أهلها -1 .25

 .استحباب اغتسال احلائض وانلفساء لإلحرام، فغريهما يكون أوىل بذلك -2 .26

 .ض وانلفساء يف حالة اإلحرام، ويقوم مقامها احلفائظ املستعملة اآلناستحباب استثفار احلائ -3 .27

 .صحة إحرام احلائض وانلفساء، فإذا طرأ احليض وانلفاس بعد اإلحرام، فجواز املِض فيه من باب أوىل -4 .28

صالة، وإن لم يكن يشء من إذا اكن اإلحرام وقت فريضة أو بعد نافلة هلا سبب، كسنة الوضوء، استحب أن يكون اإلحرام بعد تلك ال -5 .29
 .ذلك، فال يصيل ألجل اإلحرام صالة خاصة؛ ألنَّه ال ديلل عليه، والعبادات توقيفية، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو أوىل

م أنَّ انلَّيبَّ  -6 .30 هلَّ باإلحرام با -صىل اهلل عليه وسلم-اإلهالل باتللبية حينما يستقل املحرم مركوبه، وتقدَّ
َ
ملسجد بعد انرصافه من الصالة، أ

ث بما سمع ورأى  .ولعلَّ جابًرا من اذلين لم يسمعوا إهالهل إالَّ بعد استوائه ىلع ناقته فحدَّ

 تسمية اتللبية توحيًدا الشتماهلا عليه، ففيها أنواع اتلوحيد اثلالثة، فتوحيد اإلهلية يف "بليك ال رشيك لك بليك" فهو االستقامة ىلع -7 .31
حده، وتوحيد الربوبية يف إثبات "أنَّ انلعمة لك وامللك ال رشيك لك" وتوحيد األسماء والصفات يف إثبات "احلمد" املتضمن إثبات صفاته عبوديته و

 .تعاىل الاكملة

 .باتلوحيد خمالفة تللبية املرشكني الرشكية -صىل اهلل عليه وسلم-اإلشارة إىل إهالهل  -8 .32

 .الطواف -صىل اهلل عليه وسلم-واف يف ابليت، فأول يشء بدأ به أنَّ حتيَّة املسجد ابلدء بالط -9 .33

 .رشط الطواف ابلدء من الركن اذلي فيه احلجر األسود -10 .34

ول، وامليش يف األربعة ابلاقية، والرمل خاص يف طواف القدوم -11 .35
ُ
 .استحباب الرمل يف األشواط اثلالث األ

{ ]ابلقرة: استحباب صالة ركعيت الطواف خلف مقام إبراهيم -12 .36 ] 125، وقد تال عليه الصالة والسالم قوهل تعاىل: }ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصىلًّ
 .فيكون فعله تفسرًيا للصالة املذكورة يف اآلية، وتعيني مقام إبراهيم يف هذا احلجر املعروف

 .العلماء استحباب استالم احلجر بعد صالة ركعيت الطواف وقبل السيع، وليس بواجب بإمجاع -13 .37

ُك طواف بعده سيع، يسن أن يعود الُمحرم إىِل احلجر فليستلمه قبل السيع إن أمكن، خبالف ما إذا لم يكن بعده سيع، فال يستلم  -14 .38
 .بعد الركعتني

يع يكون بعد طواف النسك وال يتقدمه،  وإن سىع قبل أن يطوف لم جيزئه السيع -15 .39  .أنَّ السَّ

 .الطواف والسيعاستحباب املواالة بني  -16 .40

َفا َوالَْمْروَ  -17 .41 َة ِمْن َشَعائِِر ابلداءة بالسيع من الصفا، فلو بدأ باملروة لم يعتد بالشوط األول، وابلدء بالصفا هو تفسري لقوهل تعاىل: }إِنَّ الصَّ
{ ]ابلقرة:  ِ م اهلل ذكره158اّللَّ  .[، فقد بدأ بما قدَّ

استحباب ريق الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه، وهو سنة، فيوحد اهلل، ويكربه، وحيمده بما ورد، ولو ترك صعوده فال يشء  -18 .42
 .عليه

ه، اذلكر املرشوع ىلع الصفا واملروة مناسب للمقام؛ ألنَّه يف حجة الوداع اليت جتلت فيها قوة اإلسالم بعد ضعفه، وظهور ادلين بعد خفائ -19 .43
املرشكني وحدهم،  واجلهر بعبادة اهلل تعاىل بعد إرسارها يف مكة، والقيام بركنية احلج ذلك العام خالًصا هلل تعاىل، بعد أن اكن احلج ال يؤدى إالَّ من

 .فمن يقول يستشعر ويتذكر هذ املعاين

 .العظيم من مواطن اإلجابة اذلكر املرشوع يكرره ىلع الصفا ثالث مرات يتخللهن ادلاعء؛ ألنَّ هذا املشعر -20 .44

 املراجع:املصادر و

توضيح األحاكم  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب -
فتح ذي  - -ه. 1423، ط اخلامسة  من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة

 -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
   (10622) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

حديث رافع بن سنان يف ختيري الصيب بني أبويه 
  عند الفراق باإلسالم

Hadith of Raafi` ibn Sinaan about giving a 
child the option to choose between parents 
who separated upon conversion to Islam. 

 :احلديث .1990
بَْت امرأتُه أن تُْسِلم، 

َ
عن رافع بن سنان أنه أسلََم وأ

، فقالت: ابنيت -صىل اهلل عليه وسلم-فأتت انليب 
-هل انليب  ويه فَِطيٌم أو َشبَُهُه، وقال رافع: ابنيت، قال

، وقال هلا: «اقعد ناحية»: -صىل اهلل عليه وسلم
، ثم قال «وأقعد الَصِبيََّة بينهما»، قال: «اقعدي ناحية»
صىل -، فَمالت الصبية إىل أمها، فقال انليب «ادعواها»

، فمالت الصبية إىل «امهلل اهدها»: -اهلل عليه وسلم
بيها، فأخذها.

َ
 أ

** 

1990. Hadith: 

Raafi` ibn Sinaan, may Allah be pleased with him, 

reported: “I embraced Islam, but my wife refused to do 

so. She went to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, and said: ‘My daughter is 

weaned or about to be weaned.’ Raafi` said: ‘My 

daughter.’ The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said to the man: ‘Sit down on 

this side.’ And he said to the woman: ‘Sit down on that 

side.’' He then seated the girl between them, and said 

to them: ‘Call her.’ The girl went to her mother and the 

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

said: ‘'O Allah! guide her,’ and the daughter then went 

to her father, who took her”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جاء يف هذا احلديث أن خصومًة متعلقة باحلضانة 
بني أبوين,  -صىل اهلل عليه وسلم-عند انليب وقعت 

أحدهما مسلم وهو األب, واثلاين اكفر ويه األم, 
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-حيث اختصما عند انليب 

خريَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-شأن ابنتيهما, وانليب 
الصبية بني األبوين فاختارت األم ويه اكفرة, فانليب 

امهلل اهدها, أي دهلا ىلع قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
صىل اهلل عليه -الصواب, فاستجاب اهلل دعوة نبيه 

فاختارت األب املسلم. وهذا يفيد أنَّ بقاء  -وسلم
الطفل حتت راعية وحضانة الاكفر خالف هدي اهلل 

. ألنَّ الغرض من احلضانة يه تربيته، ودفع -تعاىل-
ينه، الرضر عنه، وأنَّ أعظم تربيٍة يه املحافظة ىلع د

وأهم دفاع عنه هو إبعاد الكفر عنه. وإذا اكن يف 
حضانة الاكفر، فإنَّه يفتنه عن دينه، وخيرجه عن 
اإلسالم بتعليمه الكفر، وتربيته عليه، وهذا أعظم 
الرضر، واحلضانة إنما تثبت حلفظ الودل، فال ترشع 

 ىلع وجه يكون فيه هالكه، وهالك دينه.

** 

This Hadith talks about a mother and father who were 

disputing about the custody of their daughter in the 

presence of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him. The father was a Muslim, but 

the mother was not. They were arguing about their 

daughter, so the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, got the girl to choose between 

them. She initially chose her mother. However, as the 

mother was a disbeliever, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, prayed that Allah 

would guide the girl to make the right choice. Allah, the 

Almighty, answered the Prophet's invocation, and the 

girl then chose her father.  The benefit of the story is 

that it is not in accordance with divine guidance for a 

child to be under the care of a disbelieving parent. 

Having custody means raising a child and protecting 

him from damage, and the best upbringing is to keep 

the child's religion intact and the best means of 

protection is to keep lack of belief away from him. If a 

child was raised by a disbelieving parent, he would be 

tempted by them to give up Islam and they would make 

him leave by teaching him the principles of disbelief and 

raising him on them. This is the worst harm that can be 

done to a child, as having custody is meant to protect a 

child; it is not allowed to be carried out in a manner that 

involves the destruction of a child or their religion. 
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 -ريض اهلل عنه-رافع بن سنان  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
: فَصلُه عن الرضاع. •  فَِطيٌم : مفطومة, وَفْطُم الصيبِّ
ْو َشبَُهُه : َشبَُه الَْفِطيمِ  •

َ
 .أ

 .قال هل : أي: لرافع •

 .اقعد ناحية : أي: يف ناحية, يعين يف ِجهة •

 .افعوقال هلا : أي: المرأة ر •

 .امهلل اهدها : أي: الصبية •

 :فوائد احلديث
 .أن الودل الصغري إذا اكن بني املسلم والاكفر فإن املسلم أحق به .1

ث قد حيتج به ىلع أن االبن ال يُقرُّ عند أبيه إذا اكن اكفرا, ولو اختاره, وال عند أمه إذا اكنت اكفرة ولو اختارها. قال ابن قيم اجلوزية: )إن احلدي .2
هلا باهلداية، فمالت إىل أبيها، وهذا يدل ىلع أن  -صىل اهلل عليه وسلم-سالم، فإن الصبية ملا مالت إىل أمها داع انليب صحة مذهب من اشرتط اإل

بدعوة رسوهل. ومن  -سبحانه-كونها مع الاكفر خالف هدى اهلل اذلي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها، لاكن فيه حجة، بل أبطله اهلل 
ولون: ال حضانة للفاسق، فأي فسق أكرب من الكفر؟ وأين الرضر املتوقع من الفاسق بنشوء الطفل ىلع طريقته إىل الرضر املتوقع العجب أنهم يق

 .من الاكفر(

 .أن أهم يشء يف احلضانة أن يهتدي املحضون .3

 املراجع:املصادر و

ح أبو غدة, مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة: سنن للنسايئ, حتقيق: عبد الفتا -سنن أيب داود , حتقيق: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   -
األم لألبلاين , مؤسسة  -صحيح أيب داود  - ـه  1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -  1406اثلانية، 

ط: السابعة،  -م البن حجر حتقيق: سمري بن أمني الزهريي, دار الفلق بلوغ املرام من أدلة األحاك - ـه  1423غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 
عون املعبود رشح سنن أيب داود،  - ـه  1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة،  - ـه 1424

حلب,  -معالم السنن، وهو رشح سنن أيب داود للخطايب , املطبعة العلمية  -  -ه 1415عة: اثلانية، بريوت, الطب -للعظيم آبادي دار الكتب العلمية 
 -م  2006 ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  - ـه 1351الطبعة: األوىل 

 .1427الطبعة األوىل  -ام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية فتح ذي اجلالل واالكر
   (58191) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ة   حديث ُسبيعة األسلمية يف العيدَّ
Hadith of Subay‘ah al-Aslamiyyah 

regarding ‘Iddah (a divorced or widowed 
woman's waiting period before she can 

remarry). 

 :احلديث .1991
أنها اكنت  -ريض اهلل عنها-سلمية عن سبيعة األ

وهو من بين اعمر بن لؤي، واكن -حتت سعد بن خولة 
فتويف عنها يف حجة الوداع، ويه  -ممن شهد بدرا

حامل. فلم تنشب أن وضعت محلها بعد وفاته. فلما 
تعلت من نفاسها؛ جتملت للخطاب، فدخل عليها 

 -رجل من بين عبد ادلار-أبو السنابل بن بعكك 
هلا: ما يل أراك متجملة؟ لعلك ترجني انلاكح؟ فقال 

واهلل ما أنت بناكح حىت يمر عليك أربعة أشهر 
وعرش.  قالت سبيعة: فلما قال يل ذلك: مجعت يلع 

صىل اهلل عليه -ثيايب حني أمسيت، فأتيت رسول 
فسأتله عن ذلك؟ فأفتاين بأين قد حللت حني  -وسلم

وقال ابن «.  وضعت محيل، وأمرين بالزتويج إن بدا يل
وإن -شهاب: وال أرى بأسا أن تزتوج حني وضعت 

 ، غري أنه اليقربها زوجها حىت تطهر.-اكنت يف دمها

** 

1991. Hadith: 

Subay‘ah Al-Aslamiyyah, may Allah be pleased with 

her, reported that she was married to Sa‘d ibn Khawlah, 

who belonged to the tribe of ‘Aamir ibn Lu’ay. He was 

one of the Companions who participated in the Battle of 

Badr. He died during the Farewell Hajj while Subay‘ah 

was pregnant. Shortly after his death, she delivered her 

child. When her post-natal bleeding stopped, she 

beautified herself for prospective suitors. Abu as-

Sanaabil ibn Ba‘kak (a man from the tribe of Banu ‘Abd 

ad-Daar) entered upon her and said: "Why are you thus 

adorned? Perhaps you wish to remarry? By Allah, you 

cannot remarry unless four months and ten days (of 

‘Iddah) have passed." Subay‘ah said: "When he said 

that, I put on my clothes in the evening and I went to 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him. I asked him about that, and he 

gave me a Fatwa (religious verdict) that remarrying had 

became lawful to me when I delivered my child, and he 

ordered me to marry if I so wished."  Ibn Shihaab said: 

"I do not find anything wrong with her marrying right 

after she gives birth, even if she is still bleeding (post-

partum) except that her new husband should not 

approach her until she attains purity (when the bleeding 

stops). 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

تويف سعد بن خولة عن زوجته سبيعة األسلمية ويه 
حامل، فلم تمكث طويال حىت وضعت محلها. فلما 

ة أنها بوضع َطُهَرت من نَِفاسها جتملَّت، واكنت اعمل
محلها قد خرجت من عدتها وحلَّت لألزواج. فدخل 
عليها أبو السنابل، ويه متجملة، فعرف أنها متهيئة 
اب، فأنكر عليها بناء ىلع اعتقاده أنه لم تنته  للُخطَّ
عدتها، وأقسم أنه ال حيل هلا انلاكح حىت يمر عليها 
أربعة أشهر وعرش، أخذا من قوهل تعاىل: )واذِلين 

بْصَن بِأنُفِسهن ُيتَوَ  فْون منكم ويذرون أْزواجاً يرَتَ
أربعة أشُهر وعرشاً( واكنت غري متيقنة من صحة ما 
َد احلكم بالقسم.  عندها من العلم، وادلاخل أكَّ

** 

Sa‘d ibn Khawlah, may Allah be pleased with him, died 

leaving behind his wife Subay‘ah Al-Aslamiyyah who 

was pregnant at the time. Soon after his death she gave 

birth. Once she became pure from her post-natal 

bleeding, and knowing that her ‘Iddah (waiting period) 

was over with the childbirth and that it was permissible 

for her to marry, she adorned and beautified herself. 

Abu As-Sanaabil entered upon her as she was thus 

beautified and adorned, and realized that she had done 

so in order to appeal to the suitors. So, he swore by 

Allah, based upon his knowledge at that time, that it 

was not permissible for her to marry unless four months 

and ten days had passed after the death of her 

husband, based upon Allah's statement in the Quran: 

{And those who are taken in death among you and 

leave wives behind - they (the wives, shall) wait four 
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 متفق عليه راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنها-سبيعة األسلمية  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ُسبَيعة : بضم السني، وفتح ابلاء املوحدة، ويه صحابية جليلة •
 .سعد بن خولة : صحايب بدري من بين اعمر بن لؤي، كما يف املنت •

 .فلم تنشب : بفتح الشني، أي لم تمكث طويال •

 .هرت من دمهاَتَعلَّت ِمن نَِفاسها : بفتح العني وتشديد الالم، معناه، ارتفع نفاسها وط •

 جتملت : تزينت •

 .أبو السنابل بن بعكك : صحايب مشهور بكنيته قيل اسمه :عمرو، وقيل :حبة بابلاء، وقيل : حنة بانلون •

 وأمرين : أذن يل •

 :فوائد احلديث
 .وجوب العدة ىلع املتوىف. عنها زوجها .1

 .أن عدة احلامل، تنتيه بوضع محلها .2

 .يدخل يف احلمل ما وضع )ودل( وفيه خلق إنسان .3

 .أربعة أشهر وعرش للحرة وشهران وِخسة أيام لألمة -غري حامل-املتوىف عنها أن عدة  .4

 .يباح هلا الزتويج، ولو لم تطهر من نفاسها، ملا روت )فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محيل.. الخ( رواه ابن شهاب الزهري .5

 جواز جتمل املرأة بعد انقضاء عدتها ملن خيطبها .6

 ى املفيت أن يبحث عن انلص يف تلك املسألةأنه ينبيغ ملن ارتاب يف فتو .7

 .الرجوع يف الوقائع إىل األعلم .8

وهكذا يف الطالق، إذا طلقها ويه حامل، ثم وضعت، خرجت من العدة، ولو بعد الطالق بيوم أو يومني، وهلا أن تزتوج بعد ذلك: اكملتوىف  .9
 .عنها؛ ألن وضع احلمل خروج من العدة

 املراجع:املصادر و

نام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األ
 ـه( تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه 1408بريوت، مؤسسة قرطبة، مدينة األندلس، )  -(، دار اثلقافة العربية، دمشق 2األرناؤوط، )ط

 ـه(  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -(، مكتبة الصحابة، األمارات 10وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )ط وعلق عليه وخرج أحاديثه
، دار 1ه( اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، )1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط

فأتت انليب صىل اهلل عليه وسلم، فسأتله عن ذلك، 
فأفتاها حبلها لألزواج حني وضعت احلمل، فإن 

بقوهل تعاىل: )َوأوالُت  أحبت الزواج، فلها ذلك، عمال
األمحال أجلُُهن أن يَضْعَن مَحْلَُهن(. فاملتوىف عنها 
زوجها ويه حامل تنتيه عدتها بالوالدة، فإلم تكن 

 حاماًل فعدتها أربعة أشهر وعرشة أيام.

months and ten (days)} [Surat-ul-Baqarah : 234]. As 

Subay‘ah was uncertain about the knowledge she had 

of this issue, and Abu As-Sanaabil affirmed his claim by 

swearing by Allah, she went to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and asked him about 

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

upon him, gave her a religious verdict stating that it was 

permissible for her to marry as soon as she gave birth. 

If she wished to marry, then she was entitled to it, based 

on Allah's words in the Quran: {... And for those who 

are pregnant, their term is until they give birth.} [Surat-

ut-Talaq: 4] Hence, the woman whose husband died 

while she is pregnant, her waiting period ends when 

she delivers her child, and the woman who is not 

pregnant, her waiting period is four months and ten 

days. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

175 
 

فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف:  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه(  1381الفكر، دمشق، )
 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376

   (6046) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبادة بن الصامت  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 خذوا عين خذوا عين : توكيد لفظي، وتكرير اللفظ  يدل ىلع ظهور أمر اكن قد خيف شأنه واهتم به. •
كم هلن سبياًل : السبيل املشار إيله يف احلديث هو املذكور يف آية النساء: }والالِت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة من •

جدل [ وهو "ابلكر بابلكر جدل مائة ونيف سنة، واثليب 15فإن شهدوا فأمسكوهن يف ابليوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال{ ]النساء: 
 ."مائة والرجم

خذوا عين، خذوا عين، قد جعل اهلل هلن سبياًل، 
ابلكر بابلكر جدل مائة ونيف سنة، واثليب 

 دل مائة والرجمباثليب ج
 

Learn from me, learn from me. Allah has 
ordained another way for them (women 

who commit illegal sexual intercourse). (If) 
a virgin (commits adultery) with a virgin, 

(the punishment will be) one hundred 
lashes and exile for a year. (If) a non-virgin 
(commits adultery) with a non-virgin, (the 

punishment will be) one hundred lashes 
and stoning (to death). 

 :احلديث .1992
صىل اهلل -عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اهلل 

ُخُذوا عين، ُخُذوا عين، قد ََجَعَل اّلُل »: -عليه وسلم
ائة وَنيْفُ َسنٍَة، لَُهنَّ سبيال، ابِلْكُر بابِلْكر َجدْلُ مِ 

 «.واثلَّيُِّب باثليب جدل مائة والرجم

** 

1992. Hadith: 

`Ubaadah ibn as-Saamit, may Allah be pleased with 

him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "Learn from 

me, learn from me. Allah has ordained another way for 

them (women who commit illegal sexual intercourse). 

(If) a virgin (commits adultery) with a virgin, (the 

punishment will be) one hundred lashes and exile for a 

year. (If) a non-virgin (commits adultery) with a non-

virgin, (the punishment will be) one hundred lashes and 

stoning (to death)”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ا فاصاًل يف  -تعاىل-أفاد احلديث أن اهلل  قد أنزل حدًّ
-بكًرا اكن أو ثيبًا سبق هل اإلحصان-حكم من زىن 

ب ، فمن اكن بكرا وزىن فحكمه جدل مائة وتغري
سنة خارج ابلدل اذلي اكن فيه، ومن زىن واكن ثيبا 
وسبق هل اإلحصان فإنه  جيدل وُيرجم حىت املوت ذكرا 
اكن أو أنىث، وهذا ناسخ آلية النساء أو مبني للسبيل 

: }والالِت يأتني الفاحشة من -تعاىل-الوارد فيها، قال 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن 

ابليوت حىت يتوفاهن املوت أو شهدوا فأمسكوهن يف 
 [ .15جيعل اهلل هلن سبيال{ ]النساء: 

** 

This Hadith shows that Allah, the Almighty, revealed a 

final prescribed punishment for those who commit 

fornication or adultery, whether or not they got married 

before. A virgin who fornicates is to be lashed one 

hundred times and exiled from his/her country. Also, a 

previously married man or woman who commits 

adultery is to be lashed and stoned to death. This ruling 

abrogated the verse of Surat-un-Nisaa, or explained 

what is meant by the "another way" mentioned in the 

verse. Allah, the Exalted, says: {Those who commit 

unlawful sexual intercourse of your women - bring 

against them four [witnesses] from among you. And if 

they testify, confine the guilty women to houses until 

death takes them or Allah ordains for them [another] 

way.} [Surat-un-Nisaa: 15]. 
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 .ابلكر : اليت لم تزتوج، فيه خالف اثليب، رجال اكن أو امرأة، وابلاكرة عذرة املرأة •

 .ابلكر بابلكر : مبتدأ، و"جدل مائة" خربه؛ أي: حد زنا ابلكر جدل مائة •

ول، وألنها توطأ وطأ بعد وطء، من قوهل: ثاب إذا اثليب : يستوي فيه اذلكر واألنىث، وإطالقه ىلع املرأة أكرث؛ ألنها ترجع إىل أهلها بوجه غري األ •
 .رجع

 .جدل : اجلدل: الرضب بالسوط، سيم: جدًلا؛ ألنَّ الرضب يقع ىلع اجلدل •

 :فوائد احلديث
 .أن حد الزاين اذلي لم حيصن مائة جدلة، وتغريب اعم .1

 .حر ملكفأن حد الزاين املحصن الرجم باحلجارة حىت يموت، واملحصن: هو من جامع من قبل يف نكاح صحيح، وهو  .2

 .-تعاىل-ىلع اإلبالغ ألحاكم اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .3

 .أن األحاكم الرشعية قد تأِت منجزة وقد تأِت مؤجلة كما يف هذا احلديث .4

 املراجع:املصادر و

ة العالم يف رشح ه. منح1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
مكتبة  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان

عناية عبد  -الشيخ صالح الفوزان تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–األسدي 
 -املكتبة اإلسالمية القاهرة -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -السالم السليمان 

اململكة  -ر القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دا 1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم
 .م 2014 - ـه 1435العربية السعودية. الطبعة: األوىل، 

   (58229) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-خطبنا انليب 
األضىح بعد الصالة، فقال: من صىل صالتنا 

َونََسَك نسَكَنا فقد أصاب النّسَك، ومن نسك 
 قبل الصالة فال نسك هل

 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, delivered a sermon 
after having offered the prayer on the Day 

of Sacrifice (Eid-ul-Ad-ha). He said: 
"Whoever prayed our prayer and 

slaughtered our sacrifice has properly 
observed the ritual. And whoever 

slaughtered (his sacrifice) before the (Eid) 
prayer has not observed the ritual". 

 :احلديث .1993
خطبنا »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن الرَبَاء بن اَعزب 

يوم األضىح بعد  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
الصالة، فقال: من صىل صالتنا َونََسَك نُُسَكنَا فقد 

 نُُسك هل. أصاب النُُّسَك، ومن نسك قبل الصالة فال
: يا -خال الرَبَاء بن اَعزٍب -فقال أبو بُْرَدَة بن ِنَيار 

رسول اهلل، إين نسكت شاِت قبل الصالة، وعرفت أن 
ايلوم يوم أكل ورشب، وأحببت أن تكون شاِت أول 
ما يذبح يف بييت، فذحبت شاِت، وتغديت قبل أن آِت 
 الصالة. فقال: شاتك شاة حلم. قال: يا رسول اهلل، فإن

َفتَْجِزي 
َ
عندنا َعنَاقًا نلا يه أحب إيل من شاتني؛ أ

 «.عين؟ قال: نعم، ولن جَتِْزَي عن أحد بعدك

** 

1993. Hadith: 

Al-Baraa ibn ‘Aazib, may Allah be pleased with him, 

reported: "The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, delivered a sermon after having 

offered the prayer on the Day of Sacrifice (Eid-ul-Ad-

ha). He said: 'Whoever prayed our prayer and 

slaughtered our sacrifice has properly observed the 

ritual. And whoever slaughtered (his sacrifice) before 

the (Eid) prayer has not observed the ritual.' Abu 

Burdah ibn Niyaar (the uncle of Al-Baraa ibn ‘Aazib) 

said: 'O Messenger of Allah, I slaughtered my sheep 

before the prayer. I know that today is a day of eating 

and drinking, so I liked to have my sheep as the first 

thing to be slaughtered at my home. I slaughtered it and 

ate before coming to the prayer.' The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, replied: 'The 

sheep which you have slaughtered is just a sheep 

(slaughtered) for meat (i.e., not a ritual sacrifice).' He 

(Abu Burdah) said: 'O Messenger of Allah, we have a 

young she-goat which is dearer to me than two sheep. 

Will that be valid as a sacrifice for me?' The Prophet, 

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

'Yes, but it will not be valid (as a sacrifice) for anyone 

else after you"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف يوم عيد  -صىل اهلل عليه وسلم-خطب انليب 
األضىح بعد صالتها، فأخذ يبني هلم أحاكم اذلبح 
ووقته يف ذلك ايلوم، فذكر هلم أنه من صىل مثل هذه 

-الصالة، ونسك مثل هذا النسك الذلين هما هديه 
، فقد أصاب النسك املرشوع. -صىل اهلل عليه وسلم

أما من ذبح قبل صالة العيد فقد ذبح قبل دخول 
وقت اذلبح فتكون ذبيحته حلًما ال نُُساًك مرشواًع 

صىل اهلل -مقبواًل، فلما سمع أبو بردة خطبة انليب 

** 

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

him, delivered a sermon on the Day of Eid-ul-Ad-ha 

after having offered the prayer. He explained the rulings 

of slaughtering and its prescribed time on the day of Eid 

to the Companions. He added that whoever offered 

prayer and sacrificed in the same manner as the 

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

did, his ritual would be properly observed. However, if 

someone slaughtered his animal before the prescribed 

time of slaughtering started, then his sacrifice would be 

considered normal slaughtering for the sake of meat, 

and not an accepted rite or act of worship. When Abu 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

اء بن اَعزب ا اتلخريج:  -ريض اهلل عنهما-لرَبَ
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-يلوم العارش من ذي احلجة من ُك سنة، وهو يوم انلحر اذلي تُذبح فيه األنعام تقرًبا إىل اهلل يوم األضىح : يوم عيد األضىح، هو ا •
 .صىل صالتنا : صىل مثل صالتنا يف اهليئة والزمن واملاكن •

 .نُُسك : ذبح •

 .أصاب النُُّسك : وافق النُُّسك املرشوع •

 .قبل الصالة : قبل تمام صالة العيد بالتسليم منها •

 .سك هل : فال تقبل أضحيته وال تصح، ولكن جيوز هل أكل حلم ذبيحتهفال ن •

 .أبو بردة بن نيار : صحايب شهد بيعة العقبة وغزوة بدر وما بعدها •

 .تغديت : أكلت أكلة الغداة ويه ما بني صالة الفجر وطلوع الشمس، والغداء ما يؤلك أول انلهار، ونسميه ايلوم فطوًرا •

 .تفد منها سوى اللحم وليست بأضحيةشاتك شاة حلم : أي لم تس •

 .َعنَاقًا : العناق األنىث من ودل املعزى إذا قويت ولم تتم السنة، وهو بفتح العني وختفيف انلون •

 .أحب ايل من شاتني : لسمنها وكرثة قيمتها •

 .بعدك : سواك، يعين أنها خصيصة أليب بردة •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-نة انليب تقديم الصالة ىلع اخلطبة يف صالة العيد، وأن هذا هو س .1

 .أن من حرض الصالة واذلكر ثم ذبح بعد الصالة فقد أصاب السنة وحظي باالتباع .2

 .وقت اذلبح يوم األضىح يدخل بانتهاء صالة العيد .3

 .أن يوم العيد يوم فرح ورسور وأكل ورشب، فإذا أريد بذلك إظهار معىن العيد، فهو عبادة .4

 .بإجزاء العناق، فهو هل من دون سائر األمة فال يقاس عليه -ريض اهلل عنه-أبا بردة  -ه وسلمصىل اهلل علي-ختصيص انليب  .5

الف فيه ديلل ىلع أن املأمورات إذا وقعت ىلع خالف مقتىض األمر لم يُعذر فيها باجلهل، وتبىق اذلمة مشغولة إىل حني اإلتيان باملأمور، خب .6
 .ه ابن دقيق العيداملنهيات، وهذه قاعدة مليحة نافعة كما نبَّ 

قال: يا رسول اهلل، إين ذحبت شاِت قبل  -عليه وسلم
وم أكل ورشب، وأحببت الصالة، وعرفت أن ايلوم ي

أن تكون شاِت أول ما يُذبح يف بييت، فذحبت شاِت، 
صىل اهلل -وتغديت قبل أن آِت إىل الصالة. فقال 

: ليست نسيكتك أضحية مرشوعة، -عليه وسلم
وإنما يه شاة حلم. قال يا رسول اهلل: إن عندي َعنَاقا 
ُمَرّباة يف ابليت، واغيلة يف نفيس، ويه أحب إيلنا من 

َفتُْجِزي عيّن إذا أرخصتها يف طاعة اهلل شا
َ
تني، أ

: نعم، ولكن -صىل اهلل عليه وسلم-ونسكتها؟ قال 
هذا احلكم لك وحدك من سائر األمة خصيصة لك، 

 فال جُتِْزي عنهم عناق من املعزى ما لم تُتم سنة.

Burdah heard this, he asked: "O Messenger of Allah, I 

slaughtered my sheep before the prayer. I know that 

today is a day of eating and drinking, so I liked to have 

my sheep as the first thing to be slaughtered at my 

home. I slaughtered it and ate before coming to the 

prayer." The Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, told him that this was not the prescribed 

sacrifice and that it would be considered as an animal 

slaughtered to make use of its meat only. Abu Burdah 

then told the Prophet that he had a young she-goat 

which was dearer to him than two sheep; and he asked 

if slaughtering it would be considered a valid sacrifice 

for the sake of Allah? The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: Yes, but this ruling is 

for you exclusively and is not generalized for the rest of 

the Ummah (Islamic community), as a little she-goat is 

not valid for sacrifice until it has completed one year of 

age. 
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 املراجع:املصادر و

طبعة -م . تنبيه األفهام للعثيمني  2006 - ـه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة: العارشة،  -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
 يلع بن سعيد اعتناء-باز بن العزيز عبد–م . اإلفهام يف رشح عمدة األحاك1426مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة األوىل  -مكتبة الصحابة االمارات 

 عمدة برشح اإلملام م 1992 - ـه 1412 اثلانية،: الطبعة- احلريميل املبارك لفيصل الالكم خالصة. 1435- األوىل الطبعة - الرياض - القحطاين وهف بن
دار املنهاج القاهرة مرص الطبعة  -محد بن حيىي انلجيمأل األحاكم تأسيس     1381 األوىل دمشق الفكر دار طبعة األنصاري إلسماعيل األحاكم

الطبعة : -انلارش : دار طوق انلجاة -األوىل. صحيح ابلخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص 
وزارة األوقاف  -بريوت. املوسوعة الفقهية الكويتية -ء الرتاث العريب انلارش: دار إحيا -ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422األوىل 

 الطبعة: 38 - 24 األجزاء.. الكويت - السالسل دار اثلانية، الطبعة: 23 - 1 األجزاء( ه 1427 - 1404 من: )الطبعة- الكويت –والشئون اإلسالمية 
 . ة اثلانية، طبع الوزارةالطبع: 45 - 39 األجزاء.. مرص - الصفوة دار مطابع األوىل،

   (5401) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 خري : أحسن، وأفضل، وأنفع •
 الصحابة : مجع صاحب، أو بمعىن: ُصْحبَة •

 الرسايا : مجع رسية، ويه القطعة من اجليش •

 من قلة : أي: بسبب قلة عددهم •

 :فوائد احلديث
 أن يف اجلماعة تعاونا ىلع اخلري .1

 أن اهلزيمة قد تكون لقلة ادلين، أو اإلعجاب بالكرثة وعدم اتلولك ىلع اهلل، وحنو ذلك .2

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
د. مصطىف نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف  -ه 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 .املكتبة العرصية

   (5956) الرقم املوحد:

خري الصحابة أربعة، وخري الرسايا أربعمائة، 
وخري اجليوش أربعة آالف، ولن يغلب اثنا 

 عرش ألفا من قلة
 

The best number of companions is four, the 
best detachment is (that made up of) four 
hundred, and the best army is (that made 

up of) four thousand, and an army of 
twelve thousand will never be defeated 

because of their small number. 

 :احلديث .1994
خري »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن ابن عباس 

ْرَبُعِمائة، وخري 
َ
ايَا أ َ الصحابة أربعة، وخري الرسَّ

اجليوش أربعة آالف، ولن ُيْغلََب اثنا عرش ألفا ِمْن 
 «ةٍ قِلَّ 

** 

1994. Hadith: 

Ibn `Abbas, may Allah be pleased with him, reported 

that the Prophet said: "The best number of companions 

is four, the best detachment is (that made up of) four 

hundred, and the best army is (that made up of) four 

thousand, and an army of twelve thousand will never 

be defeated because of their small number". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ْحبة أربعة، وأن أفضل رسية  املعىن: هو أن أحسن الصُّ
نة من أربعمائة، وأن أنفع اجلنود اذلين  يه الـُمكوَّ

آالف، وأن اجليش إذا بلغ عدده اثنا  بلغوا أربعة
عرش ألف جندي، واملراد فصاعدا، فإنه ال ُيْهزم، 
وإذا ُهِزم فإنه ال ُيْهزم بسبب قلة عدده، وإنما قد يهزم 
ألسباب أخرى: مثل قلة ادلين، أو اإلعجاب بالكرثة، 
أو الوقوع يف املعايص، أو عدم اإلخالص هلل تعاىل، 

 وحنو ذلك

** 

The best companionship group is one made up of four 

people, the best detachment consists of four hundred 

soldiers, and the most beneficial number of soldiers is 

when they have reached four thousand. If an army 

reaches twelve thousand soldiers, it will not be 

defeated. But if it is defeated, it will not be due to its 

small number; it would be defeated for some other 

reasons, such as lack of religious commitment, feeling 

proud of their large number, committing sins, absence 

of sincerity to Allah, etc. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري وابن حبان واللفظ هل. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه- أبو هريرة اتلخريج:
 صحيح ابن حبان وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 عن ظهر غىن : أي: ما اكن املتصدق به غري حمتاج إيله نلفقِة عياهل وأهله, وال حيتاجه لسداد دين عن نفسه. •
 .ايلد الُعليا : يد الُمعطي •

خري الصدقة ما اكن عن ظهر غىًن، وايلد العليا 
  ولخري من ايلد السفىل، ويلبدأ أحدكم بمن يع

The best charity is that which is given out of 
richness. The upper hand is better than the 

lower hand, and let one of you start with 
those whom he is responsible to provide 

for. 

 :احلديث .1995
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
ة ما اكن عن َظْهر قال: "خري الصدق -اهلل عليه وسلم

 
ْ
فىل، ويلَبدأ ِغىن، وايلُد الُعليا خرٌي ِمن ايلد السُّ

، وتقول  أحُدكم بَِمن يَعول". تقول امرأته: أنِْفْق يلَعَّ
أمُّ ودله: إىل َمن تَِكليُن، ويقول هل َعبُْده: أْطِعْميِن 

 واْستَْعِمليِْن.

** 

1995. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

blessings be upon him, said: "The best charity is that 

which is given out of richness. The upper hand is better 

than the lower hand, and let one of you start with those 

whom he is responsible to provide for." (Then Abu 

Hurayrah said:) His wife says to him: "Spend on me." 

His Umm Walad (a slave woman impregnated by her 

owner, thereby bearing a child) says to him: "To whom 

will you leave me to rely on?" His slave says to him: 

"Feed me and employ me". 

  :درجة احلديث
صحيح, لكن قوهل: ))تقول 

امرأته  (( مدرٌج من قول أيب 
 هريرة.

** 

 Hadith Grade: 

بني احلديث أن أفضل الصدقات ما اكن املتصدق به 
غري حمتاج إيله نلفقِة عياهل وأهله, وال حيتاجه لسداد 

، وأن الواجب ىلع الُمنِفق أن يبدأ دين عن نفسه
بنفقات من يعول، اكلزوجة واألوالد وما ملكت 
يمينه, وأنه ال ينبيغ أن حيبس انلفقة عنهم فيتصدق 
ىلع ابلعيدين، ويرتك األقربني، ممن يعوهلم وينفق 
عليهم. وبني احلديث أنه إْن فَُضل عنده ما يزيد ىلع 

األبعدين من نفقة من هم حتت يده, فإنه يتصدق ىلع 
الفقراء واملحتاجني، ثم بني احلديث فضل اإلنفاق 
ا  بأنَّ يَد الُمعطي واملنفق يه الُعليا ىلع يد اآلخذ حسًّ

 ومعىًن؛ وذلك بما أنفق من ماهل، وبذل من إحسانه.

** 

This Hadith shows that the best charity is that which 

one gives out without needing it for his dependents and 

family or to settle a debt that he owes. It is obligatory to 

spend on one's dependents first, including one's wife, 

children, and those whom his right hand possesses, 

meaning: male and female slaves. In this respect, one 

should not refuse to spend on these and instead give 

charity to distant relatives and neglect the close 

relatives whom he is required to support by the Shariah. 

Moreover, this Hadith shows that if one has surplus 

money other than that which he spends on his 

dependents, he should give charity to the poor and the 

needy. Finally, the Hadith shows the merit of spending, 

as it states that the giver's hand is higher than the 

recipient's hand, in reality and metaphorically. This 

superiority is due to the money that one spends on 

others and the kindness that he shows to them. 
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فىل : يد السائِل •  .ايلد السُّ

 أحُدكم بَِمن يَعول : يلبدأ يف اإلعطاء واإلنفاق بأهل •
ْ
 .بيته اذلين يُنفق عليهم ويلَبدأ

ديمه غريها من تقول امرأته: أنِْفْق يلَعَّ : أي تقول هل: أطِعمين واْكُسين, ألن ذلك من انلفقة الواجبة عليك, وذلك حال منعه انلفقة عليها, أو تق •
 .قرابته عليها

 .أمُّ ودله : يه األَمة اليت تدل من سيدها •

 ؟إىل َمن تَِكليُن : أي: إىل َمن ترتكين •
 .َعبُْده : العبد: هو ضد احلر, وهو اذلي يكون رقيًقا ومملواًك للحر •

 .واستَعِمليْن : استخدمين يف العمل وإاّل فِبعيِن  •

 :فوائد احلديث
 .فضل الصدقة, والرتغيب يف ابلذل واإلنفاق .1

 .فضل ايلد العليا املنفقة أو املحسنة ىلع ايلد السفىل اآلخذة أو السائلة .2

 .ضل وغىن بعد أن يؤدي ما يلزمه حنو أهله ومن يعول, ثم جيود بعد ذلك ىلع ابلعيدينأن أفضل الصدقة ما اكن عن سعة وف .3

 .أنَّ الواجب ىلع الُمنِفق أن يبدأ بنفقات من يعول، فال يذهب يلتصدق ىلع ابلعيدين، ويرتك األقربني، ممن يعوهلم وينفق عليهم .4

 .وجوب اإلنفاق ىلع من ذكر من الزوجة واململوك .5

: "هنَّ َعوان -صىل اهلل عليه وسلم-ة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع انلفس؛ ذلك أنَّ الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال أنَّ نفقة الزوج .6
 .عندكم"؛ أي: أسريات

 .أنَّ اذلي يعرس بنفقة زوجته عليه أن يفارقها بطالق أو خلع أو فسخ، وذلك راجع إىل رغبتها وطلبها .7

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1زهري بن نارص انلارص، ط صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد -
اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان  -  1414صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان , حتقيق: شعيب األرنؤوط , مؤسسة الرسالة, الطبعة: اثلانية،  -

بلوغ املرام من أدلة األحاكم  - ـه  1424الطبعة: األوىل،  -حيحه، وشاذه من حمفوظه لألبلاين, دار باوزير للنرش واتلوزيع، جدة وتميزي سقيمه من ص
ة توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكّ  - ـه 1424ط: السابعة،  -البن حجر حتقيق: سمري بن أمني الزهري, دار الفلق 

سبل  -  -ه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  - ـه  1423املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 
 - ـه 1323سابعة، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري للقسطالين املطبعة الكربى األمريية، الطبعة: ال -السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث. 

منحة العالم يف رشح  -م  2006 _ه  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
 -للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، - ـه1428 1بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط

خمتار الصحاح زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ت: يوسف الشيخ حممد, املكتبة  - 1427الطبعة األوىل 
د خمتار عبد احلميد عمر، بمساعدة فريق عمل،اعلم معجم اللغة العربية املعارصة,  د أمح- ـه 1420ادلار انلموذجية، الطبعة: اخلامسة،  -العرصية 

 .ه 1429الكتب, الطبعة: األوىل، 
   (58185) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-دخل يلع رسول اهلل 
وعندي رجل، فقال: يا اعئشة، من هذا؟ قلت: 
أيخ من الرضاعة. فقال: يا اعئشة: انظرن من 

 إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من املجاعة

 

Once the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, entered 
upon me while a man was in my house. He 

said: O `Aa'ishah! Who is this (man)? I 
replied: He is my brother from 

breastfeeding. He said: O `Aa'ishah! Be 
careful who you (women) count as your 

brothers from breastfeeding, for the 
breastfeeding (that makes marriage 

prohibited) is only that which satisfies 
hunger (takes place in the suckling period, 

the first two years of one's life). 

 :احلديث .1996
دخل يلع رسول »قالت  -ريض اهلل عنها -عن اعئشة

وعندي رجل، فقال: يا  -يه وسلمصىل اهلل عل-اهلل 
اعئشة، من هذا؟ قلت: أيخ من الرضاعة. فقال: يا 
اعئشة: انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من 

 «.املجاعة

** 

1996. Hadith: 

`Aa'ishah, may Allah be pleased with her, reported: 

"Once the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, entered upon me while a man 

was in my house. He said: ‘O `Aa'ishah! Who is this 

(man)?’ I replied: ‘He is my brother from breastfeeding.’ 

He said: ‘O `Aa'ishah! Be careful who you (women) 

count as your brothers from breastfeeding, for the 

breastfeeding (that makes marriage prohibited) is only 

that which satisfies hunger (takes place in the suckling 

period, the first two years of one's life)”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

دخل انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اعئشة، فوجد 
فتغري  -وهو ال يعلم عنه -من الرضاعةعندها أخاها 

وجهه صىل اهلل عليه وسلم، كراهًة تللك احلال، 
ًة ىلع حمارمه. فعلمت السبَب اذلي غريَّ وجهه،  وَغرْيَ
فأخربته: أنه أخوها من الرضاعة. فقال: يا اعئشة 
انظْرن وتثبنَت يف الرضاعة، فإن منها ما ال يسبب 

ليها اللحم املحرمية، فال بد من رضاعة ينبت ع
وتشتد بها العظام، وذلك أن تكون من املجاعة، 
حني يكون الطفل حمتاجا إىل اللنب، فال يتقوت 
بغريه، فيكون حينئذ اكجلزء من املرضعة، فيصري 
كأحد أوالدها، ّفتثبت املحرمية، واملحرمية أن 
يكون حمرًما للمرضعة واعئلتها، فال حتتجب عنه، 

السفر، وهذا يشمل  وخيلو بها، ويكون حمرمها يف
املرضعة وزوجها صاحب اللنب، وأوالدهما وإخوانهما 

 وآباءهما وأمهاتهما.

** 

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

him, entered upon ̀ Aa'ishah and found her brother from 

breastfeeding, whom he did not know, with her. So, his 

facial expression changed, in dislike of that situation, 

and out of jealously for his female relatives. `Aa'ishah 

knew the reason why his facial expression had 

changed, so she told him that the man was her brother 

from breastfeeding. Thereupon, the Prophet, may 

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

`Aa'ishah, make sure of those whom you consider your 

brothers from breastfeeding, because there are some 

types of breastfeeding that do not make marriage 

prohibited. It is necessary that the breastfeeding 

nourishes the child and grows it muscles and 

strengthens its bones. This only occurs during the first 

two years of the child's life, when the he is in need of 

breast milk and feeds on nothing else. At this time, the 

child becomes part of the breastfeeding mother, and is 

considered as one of her own children. Thus, the 

prohibition of marriage is established, i.e. he becomes 

a Mahram (unmarriageable kin) for her and her family. 

This means that she must not put on her Hijab in his 
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 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 دخل يلع : يف حجريت •
 انظرن : تأملن •

 .طه أم ال، ولكمة "من" استفهامية مفعول بهمن إخوانكن : من الرضاع، وذلك بانلظر يف الرضاع هل هو رضاع صحيح برش •

 .فإنما الرضاعة : اليت تثبت بها احلرمة وحتل بها اخللوة •

 .من املجاعة : حبيث يكون الرضيع طفال يسد اللنب جوعته، ألن معدته ضعيفة يكفيها اللنب وينبت بذلك حلمه •

 :فوائد احلديث
 .غرية الرجل ىلع أهله وحمارمه، من خمالطة األجانب .1

 .ن أهله ما يريبه، فعليه اتلثبت قبل اإلنكارإذا أحس الرجل م .2

 .اتلثبت من صحة الرضاع املحرم وضبطه.فهناك رضاع ال حيرم، كأن ال يصادف وقت الرضاع املحرم .3

 .أنه البد أن يكون الرضاع يف وقت احلاجة إىل تغذيته، فإن الرضاعة من املجاعة .4

احلكمة يف كون الرضاع املحرم هو ما اكن من املجاعة أنه حني يتغذى بلبنها حمتاجا إيله، يشب عليه حلمه، وتقوى عظامه، فيكون اكجلزء  .5
 .منها، فيصري كودل هلا تغذى يف بطنها، وصار بضعة منها

 .أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته واالحتياط يف ذلك وانلظر فيه .6

ُم  ألنها ال تغين من جوٍع، وأوىل ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الرشيعة وهو ِخس رضعاتأن الرض .7  عة الواحد ال حُترِّ

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -ن حالقحممد صبيح حس

   (6027) الرقم املوحد:

presence, he can sit alone with her, and he can be her 

Mahram on travelling. This includes the breastfeeding 

mother, her husband, their children, their siblings, and 

their mothers and fathers. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين  اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 وسلم عليه اهلل صىل انليب ىلع -:يعين–دخلت 
 ىلع وحليته وجهه من يسيل واملاء يتوضأ، وهو

 واالستنشاق املضمضة بني يفصل فرأيته صدره،
 

I entered (meaning: upon the Prophet, may 
Allah's peace and blessings be upon him) 

while he was performing ablution, and the 
water was dripping from his face and beard 

onto his chest, and I saw him rinsing his 
mouth in a separate action from sniffing 

water into his nose. 

 :احلديث .1997
-عن عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين 

صىل -ىلَعَ انلَّيِب  -َيْعىِن:-قال: َدَخلُْت  -عنهريض اهلل 
 َوالَْماُء يَِسيُل ِمْن وَْجِهِه  -اهلل عليه وسلم

ُ
أ وَُهَو َيتَوَضَّ

ْيتُُه َيْفِصُل بنَْيَ الَْمْضَمَضِة 
َ
َوحِلْيَِتِه ىلَعَ َصْدرِهِ َفَرأ

 َواالِْسِتنَْشاِق.

** 

1997. Hadith: 

`Amr ibn Ka`b or Ka`b ibn ̀ Amr al-Hamdaani, may Allah 

be pleased with him, reported: "I entered (meaning: 

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

upon him) while he was performing ablution, and the 

water was dripping from his face and beard onto his 

chest, and I saw him rinsing his mouth in a separate 

action from sniffing water into his nose". 

 إسناده ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Its chain of narrators is 

Dha‘eef/Weak. 
Hadith Grade: 

عن طلحة بن مرصف، عن أبيه، عن جده قال: 
سلم وهو و عليه اهلل صىل انليب ىلع -:يعين–دخلت 

يتوضأ، واملاء يقطر، من وجهه وحليته، فرأيته يفصل 
بني املضمضة واالستنشاق، أي: يأخذ غرفة 
للمضمضة، وغرفة لالستنشاق، فإذا اكن ثالث 
غرفات، فيكون ستاً ثالث للمضمضة وثالث 
لالستنشاق، واحلديث حجة ملن يرى الفصل بني 
املضمضة واالستنشاق؛ لكن احلديث ضعيف ال 

صىل اهلل عليه -به حجة، واثلابت عن انليب تقوم 
أنه لم يكن يفصل بني املضمضة  -وسلم

واالستنشاق، بل يتمضمض ويستنشق بماء واحد، 
أي غرفة نصفها للفم ونصفها لألنف؛ ألن الفم 
واألنف يف عضو واحد وهو الوجه، فال دايع ألخذ 

صىل اهلل عليه -ماء جديد لألنف، فاثلابت عنه 
 بني املضمضة واالستنشاق.اجلمع  -وسلم

** 

Talhah ibn Musarrif reported from his father from his 

grandfather that he said: "I entered (meaning: upon the 

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

while he was performing ablution, and the water was 

dripping from his face and beard onto his chest, and I 

saw him rinsing his mouth in a separate action from 

sniffing water into his nose", meaning: he took a handful 

of water to rinse his mouth and another handful to sniff 

water into his nose. So for rinsing and sniffing thrice, 

one would take six handfuls: three for rinsing the mouth 

and three for sniffing water into the nose. The Hadith is 

a proof for whoever holds that one should separate in 

ablution between rinsing the mouth and sniffing water 

into the nose. However, the Hadith is weak and cannot 

be used as evidence. What is confirmed from the 

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

is that he did not separate between rinsing the mouth 

and sniffing water into the nose; rather, he performed 

them both with the same water. He would take one 

handful, half of which for the mouth and half for the 

nose, because the mouth and nose are in the same 

organ (the face) so there is no need to take new water 

for the nose. Therefore, the confirmed act of Sunnah is 

to combine rinsing the mouth and sniffing water into the 

nose in one action. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

187 
 

 :معاين املفردات
 يفصل : الفصل: هو اتلفريق بني شيئني. •
 .املضمضة : إدارة املاء يف الفم ثم جمُّه •

 .االستنشاق : جذب املاء بنفس إىل داخل األنف •

 :فوائد احلديث
 .جواز الفصل بني املضمضة واالستنشاق؛ يلكون أبلغ يف اإلسباغ واإلنقاء .1

 املراجع:املصادر و

توضيح -2ه. 1427يل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ صالح الفوزان، إعتناء عبدالسالم السليمان، الطبعة األوىل، تسه-1
مان بن سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سلي-3ه. 1423مكة املكرمة، الطبعة اخلامسة، -األحاكم من بلوغ املرام؛ تأيلف عبداهلل البسام، مكتبة األسدي
ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين -4ه. 1418بريوت، الطبعة األوىل، -األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم

دالرمحن عون املعبود رشح سنن أيب داود؛ للعالمة حممد شمس احلق العظيم آبادي، حتقيق عب-5ه. 1423الكويت، الطبعة األوىل، -األبلاين، غراس
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ حممد بن صالح -6ه. 1388املدينة املنورة، الطبعة اثلانية، -حممد عثمان، املكتبة السلفية

ح بلوغ املرام؛ تأيلف منحة العالم يف رش-7ه. 1427القاهرة، الطبعة األوىل، -العثيمني، حتقيق صبيح بن حممد رمضان وغريه، املكتبة اإلسالمية
 .ه1427ادلمام، الطبعة األوىل، -عبداهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي

   (8385) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

188 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليهمتفق ع راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-هو أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 العزل : نزع اذلكر من الفرج إذا قارب اإلنزال، يلزنل خارجه . •
 .لَِم يفعل ذلك أحدكم؟ : استفهام بمعىن اإلنكار •

ْوىل ترك ذلك •
َ
 .ولم يقل فال يفعل ذلك : مراده أنه لم يرصح هلم بانليه وإنما أشار إىل أن األ

 .خملوقة : مقدرة اخللق أو معلومة اخللق عند اهلل •

 .ا إىل الوجودخالقها : مربزه •

 :فوائد احلديث
 .إنكار العزل بقصد اتلحرز عن خلق الودل، ألن فيه اعتمادا ىلع األسباب وحدها .1

 -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر العزل لرسول اهلل 
فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست 

 نفس خملوقة إال اهلل خالقها
 

Mention was made of coitus interruptus in 
the presence of the Messenger of Allah, 

may Allah's peace and blessings be upon 
him, whereupon he said: "Why would 

anyone of you do that? Verily, no soul is 
ordained to be created but Allah will create 

it". 

 :احلديث .1998
ُذِكَر َالعزل »: -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

فقال: ولم يفعل  -ىل اهلل عليه وسلمص-لرسول اهلل 
ولم يقل: فال يفعل ذلك -ذلك أحدكم؟ 

؛ فإنه ليست نفس خملوقة إال اهلل -أحدكم؟
 «.خالقها

** 

1998. Hadith: 

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him, 

reported that mention was made of coitus interruptus in 

the presence of the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, whereupon he said: 

"Why would anyone of you do that? (He did not say: 'No 

one should do that') Verily, no soul is ordained to be 

created but Allah will create it". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ذكر العزل عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنه 
يفعله بعض الرجال يف نسائهم وإمائهم. فاستفهم 
منهم انليب صىل اهلل عليه وسلم عن السبب ابلاعث 
ىلع ذلك بصيغة اإلنكار. ثم أخربهم صىل اهلل عليه 

املقنع وسلم عن قصدهم من هذا العمل باجلواب 
املانع عن فعلهم. وذلك بأن اهلل تعاىل قد قدر املقادير، 
فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب اهلل خلقها 
وقدر وجودها، ألنه مقدر األسباب واملسببات. فإذا 
أراد خلق انلطفة من ماء الرجل، رسى من حيث ال 

 يشعر، إىل قراره املكني.

** 

Mention was made of coitus interruptus in the presence 

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

blessings be upon him, and that some men practiced it 

with their wives and their slave women. So, the 

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

asked them in a reproachful tone about the reason for 

doing that. Then, he responded to their purpose for 

doing such a practice by a convincing answer that 

urges them to stop it. He told them that Allah the 

Almighty has already passed the Divine Decrees, and 

such a practice would never prevent the creation of a 

soul that Allah ordained to be created and exist. This is 

because Allah is the Creator of the causes and the 

results. If Allah wanted to create a sperm-drop (soul) 

from the man's semen, it would unconsciously move to 

its firm lodging. 
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ألسباب، أنه ما من نفس خملوقة إال وقد قدر اهلل وجودها، ففيه اإليمان بالَقَدر، وأن ما شاء اهلل اكن، وما لم يشأ لم يكن. وليس فيه تعطيل ل .2
ال بد من عمل األسباب، واهلل يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد. فتعطيل األسباب، وعدم اإليمان بتأثريها، أو فإنه قدر األشياء وقدر هلا أسبابها، ف

أهل  االعتماد عليها وحدها، الكهما مذهب مذموم. واملذهب احلق املختار الوسط، هو اإليمان بقضاء اهلل وقدره، وأن لألسباب تأثريا وهو مذهب
 .لية وانلقلية. وهلل احلمدالسنة، وبه جتتمع األدلة العق

 .إحلاق الودل وإن وقع العزل - .3

 كراهة العزل إذا اكن خشية  حصول الودل .4

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -ة الصحابةمكتب -حممد صبيح حسن حالق

   (6041) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ئل بن ُحْجر وا اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
كبتني. .1  أن الَهوي للسجود يكون ىلع الرُّ
كبتني عند القيام .2  .رفع ايلَدين قبل الرُّ

 املراجع:املصادر و

ر حممد بن إبراهيم انليسابوري، حتقيق: صغري أمحد األنصاري أبو محاد، انلارش: مكتبة مكة اثلقافية، اإلرشاف ىلع مذاهب العلماء، تأيلف: أبو بك
م. معالم السنن، تأيلف: محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، انلارش: املطبعة  2004 - ـه1425اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: األوىل،  -رأس اخليمة 

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة 1351 العلمية، الطبعة: األوىل ه. سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
، العرصية، صيدا.  سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب

ه.     السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1395ة، الطبعة: اثلاني
ه. مشاكة 1430ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 1421

م. سبل السالم 1985املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

إذا سجد  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت انليب 
وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل 

 ركبتيه
 

I saw the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, used to put his 

knees on the ground before his hands while 
prostrating, and raise his hands from the 
ground before his knees while getting up 

 :احلديث .1999
رأيت انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن وائل بن ُحْجر 

إذا َسجد وضع ُرَكبَتَيِْه قبل  -صىل اهلل عليه وسلم-
 .«يَديه، وإذا َنَهض رفع يََديِْه قبل ُرْكبَتَيْهِ 

** 

1999. Hadith: 

Waa'il ibn Hujr, may Allah be pleased with him, 

reported: "I saw the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, used to put his knees on the 

ground before his hands while prostrating, and raise his 

hands from the ground before his knees while getting 

up." 

 .ضعيف  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

-أنه رأى انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب وائل بن ُحْجر 
اكن إذا َهوى للسجود، فإنه  -صىل اهلل عليه وسلم

يُقدم ركبتيه أوال ثم يَضع يَديه ىلع األرض، وإذا قام 
أو إىل اثلاثلة أو إىل الرابعة رفع يَديه قبل إىل اثلانية 

ُركبتيه من األرض، وهو معىن رواية: )إذا َنَهض 
َنَهض ىلع ُرْكبَتَيه واعتمد ىلع فَِخذه( ال يعتمد ىلع 
األرض.   وإىل هذا احلديث ذهب أكرث العلماء، 
م املصيلِّ ُركبتيه قبل يَديه عند  نة أن يُقدِّ فقالوا: السُّ

جود، ورغم ضعف احلديث إال أنه الَهوي إىل ال سُّ
وغريه من  -ريض اهلل عنه-متأيد بفعل عمر 

 .الصحابة

** 

Wa'il ibn Hujr, may Allah be pleased with him, informs 

that he saw the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, while prostrating, he would first 

put his knees on the ground then his hands. Also, while 

standing up to perform the second, third or fourth 

Rak`ah, he would raise his hands from the ground 

before his knees. This explains the other narration, 

which says: "When he got up, he would get up on his 

knees taking the support of his thighs," not placing his 

hands on the ground. The majority of scholars have 

framed their opinion based on this Hadith and said the 

Sunnah is that the praying Muslim should put his knees 

on the ground before his hands when going down for 

prostration. Although the Hadith is weak, it is 

corroborated by the act of `Umar, mayAllah be pleased 

with him, and other Companions. 
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توضيح األحاكم ِمن بلوغ رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
 .م 2003 - ـه1423املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

   (10939) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة األنصاري  اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مامة : يه: بنت زينب بنت رسول اهلل  •

ُ
من اهلجرة(،  8، ووادل أمامة هو أبو العاص بن الربيع، وزينب توفيت سنة )-صىل اهلل عليه وسلم-أ

 جت بعيل بن أيب طالب، وقتل عنها، ثّم تزوجت بعده املغرية ابن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب.وابنتها أمامة تزو
 :فوائد احلديث

قدوة يف  -صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم، وحسن خلقه، ورمحته بالكبري والصغري، فصلوات اهلل وسالمه عليه، فهو  .1
 .ال سيَّما ىلع الصغار والضعفاء، كما أنَّ يف احلديث بيان سماحة ويرس الرشيعةحسن اخللق، ويف الرأفة، والرمحة، واحلنان، و

 .جواز مثل هذه احلركة يف الصالة فرًضا أو نفاًل، من اإلمام واملأموم واملنفرد، ولو بال رضورة إيلها .2

 يزول بالشك، فايلقني هو أصل طهارة األشياء، جواز مالمسة ومحل من خُتىش جناسته، تغليبًا لألصل، وهو الطهارة ىلع غلبة الظن، فايلقني ال .3
 .والشك هو مظنة جناسة ثياب األطفال وأبدانهم، وأمامة وقت محله هلا بنت ثالث سنني

 .جواز دخول األطفال املساجد إذا لم حيصل منهم أذية للمصلني، وإشغال هلم عن صالتهم، وُحِفظوا من توسيخ املسجد وتنجيسه .4

د احلاجة إىل تركها، فاحلامل هلذه الطفلة لن يتمكن من وضع ايلدين مقبوضتني ىلع الصدر، وال يتمكن من وضع ترك مستحبات الصالة عن .5
 .الراحتني ىلع الركبتني يف الركوع، وغري ذلك من فضائل الصالة

 . املتفرقيف احلديث ديلل ىلع يرس الرشيعة اإلسالمية وسماحتها، حيث إن العمل القليل ال يبطل الصالة، وكذا الكثري .6

رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤم انلاس 
وأمامة بنت أيب العاص ويه ابنة زينب بنت 

عليه وسلم ىلع اعتقه، فإذا ركع انليب صىل اهلل 
 وضعها، وإذا رفع من السجود أاعدها

 

I saw the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, leading people in 

prayer and carrying Umaamah bint Abu al-
`Aas, the daughter of the Prophet's 

daughter Zaynab, on his shoulder. He put 
her down when he wanted to bow, and he 
picked her up again when he got up after 

prostration. 

 :احلديث .2000
رأيُت »، قال: -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة األنصاري 

َماَمة بِنْت 
ُ
انليبَّ صىل اهلل عليه وسلم يَُؤمُّ انلاس و أ

يِب الَعاِص ويه ابنُة زينب بنِت انليب صىل اهلل عل
َ
يه أ

وسلم ىلع اعتِِقه، فإذا رَكع وَضعها، وإذا رفَع ِمن 
ُجود أاَعَدها  «.السُّ

** 

2000. Hadith: 

Abu Qataadah al-Ansaari, may Allah be pleased with 

him, reported: "I saw the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, leading people in prayer 

and carrying Umaamah bint Abu al-`Aas, the daughter 

of the Prophet's daughter Zaynab, on his shoulder. He 

put her down when he wanted to bow, and he picked 

her up again when he got up after prostration". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث الرشيف أن انليب صىل اهلل عليه وسلم 
اكن يصيل بانلاس وهو حامل أمامة بنت العاص بنت 
ابنته زينب ريض اهلل عنها حىت إنه حال ركوعه 
وسجوده يضعها فإذا قام محلها وهكذا، ويدل ذلك 

 ىلع أنه ال حرج يف محل األطفال حال الصالة.

** 

The noble Hadith shows that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, was leading the 

people in prayer while carrying Umaamah bint al-`Aas, 

the daughter of his daughter Zaynab, may Allah be 

pleased with her. On bowing and prostrating, he put her 

down, and when he stood up he carried her and so on. 

This indicates that there is nothing wrong with carrying 

children when praying. 
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 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم  املحقق: 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
بن حجر العسقالين، عبداهلل  يلع بن أمحد للحافظ املرام بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -حممد فؤاد عبد ابلايق 

، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 
ر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن ه، دار ابن اجلوزي، الرياض. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حج1427

 .م2006ه/1427،     1فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط 
   (10656) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود الرتمذي أمحد. راوي احلديث:

وايئ  اتلخريج:  -ريض اهلل عنه-أبو ُجحيفة وَْهُب بن عبد اهلل السُّ
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نازل يف األبطح بمكة. -صىّل اهلل عليه وسلّم-رأيت بالاًل يؤذن : اكن ذلك يف حجة الوداع، وانليب  •

رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ يح 
ىلع الصالة، يح ىلع الفالح، لوى عنقه يمينا 

 وشماال، ولم يستدر.
 

I saw Bilaal going out to al-Abtah to make 
Adhaan (call to prayer). When he reached: 

"Come to prayer! Come to success!" he 
turned his neck right and left and did not 

turn around. 

 :احلديث .2001
قال: رأيت بالاًل  -ريض اهلل عنه-عن أيب جحيفة 

يؤذِّن ويدور ويتبع فاه هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه يف 
ذنيه، ورسول اهلل

ُ
 صىل اهلل عليه وسلم يف ُقبٍَّة هل أ

َدمٍ -محراء 
َ
راه قال: من أ

ُ
فخرج بالل بني يديه  -أ

ِة فركزها بِابَلْطَحاِء ،  فصىل إيلها رسول اهلل »بِالَعزَنَ
صىل اهلل عليه وسلم، يمر بني يديه اللكب واحلمار، 

، كأين أنظر إىل بَِريِق ساقيه.. ويف «وعليه ُحلٌَّة محراء
ت بالاًل خرج إىل األبطح فأذَّن فلما بلغ رواية: رأي

يح ىلع الصالة، يح ىلع الفالح، لوى عنقه يمينا 
 وشماال، ولم يستِدر.

** 

2001. Hadith: 

Abu Juhayfah, may Allah be pleased with him, 

reported: "I saw Bilaal make the Adhaan (call to prayer), 

turning his mouth from side to side, and both his fingers 

were in his ears. The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, was in a red tent. (I 

think the narrator said that it was made of leather). 

Bilaal went in front of him with a stick and planted it in 

the flat ground. Then the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, prayed facing 

it, while dogs and donkeys passed in front of him, and 

he was wearing a red garment. It is as though I see the 

glitter of his shins."  Another narration reads: "I saw 

Bilaal going out to al-Abtah to make Adhaan. When he 

reached: "Come to prayer! Come to success!" he 

turned his neck right and left and did not turn around". 

 ولم يستدر(.صحيح دون قوهل: )  :درجة احلديث
** 

 Hadith Grade: 

نازاًل يف األبطح يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
صىل اهلل -أىلع مكة، فخرج بالل بفضل وَُضوِء انليب 

، وجَعَل انلاس يتربكون به، َوأذَّن بالل. -عليه وسلم
قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فم بالل، وهو يلتفت 
يميناً وشماال عند قوهل "يح ىلع الفالح"؛ ليسمع 

اس، حيث إن الصيغتني حث ىلع امليجء إىل انل
 -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة. ثم ُرِكزت لرسول اهلل 

رمح قصرية؛ تلكون سرتة هل يف صالته، فصىل الظهر 
ركعتني. ثم لم يزل يصىل الرباعية ركعتني حىت رجع 

 إىل املدينة، لكونه مسافراً.

** 

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

him, was staying at al-Abtah in Makkah. Bilaal came out 

with the water remaining from the ablution of the 

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

and the people came to seek blessings from it. Then, 

Bilaal made the Adhaan. Abu Juhayfah said: I was 

looking at Bilaal's mouth as he turned right and left 

upon saying "Come to success," so that the people 

would hear it. These two phrases are to urge people to 

come to prayer. Then, a short stick was stuck in the 

ground for the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, to act as a screen for him 

during his prayer. He then offered two Rak`at for Zhuhr 

(noon) prayer and continued to offer two Rak`aat for all 

the four unit prayers until he returned to Madinah. The 

prayers were shortened in that way because he was 

traveling. 
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 .ويتبع فاه هاهنا، وهاهنا : أي: أتابع ببرصي فمه يميناً وشمااًل؛ ألنه اكن يتتبع بفيه انلاحيتني •

ْنُملَةُ وإصبعاه يف أذنيه : مثىن •
َ
 . إصبع، واملراد هنا: األ

 .عن االتلفاتولم يستدر : يقال: دار اليشء يدور دوراً ودوراناً: حتول واعد ىلع ما اكن عليه، فاملراد بها: لم يدر جبملة بدنه، فاالستدارة ختتلف  •

ْي يَِمينًا وَِشَمااًل  •
َ
 هاهنا وهاهنا : )ها هنا وههنا( أ

 . أراه : أي أظنه •

َدم : مجع أديم أي جدل •
َ
 . من أ

 . بالعزنة : عصا أقرص من الرمح هلا سنان وقيل يه احلربة القصرية •

 .فركزها : أي غرزها •

 .بابلطحاء : يعين بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو اذلي يقال هل األبطح •

 . حلة محراء : إزار ورداء •

 :فوائد احلديث
 . مرشوعية االتلفات يف احليعلتني يميناً وشماالً  .1

احلديث أنه يلتفت يف ُك اجلملة )يح ىلع..( ال يف بعضها، وأما ما يفعله بعض املؤذنني من أنه يقول: )يحَّ ىلع( ثم يلتفت، فهذا خالف ظاهر  .2
 .السنة

. اثلانية: لالتلفات فائدتان: األوىل: أنه أرفع للصوت وأبلغ يف اإلعالم، ال سيما يف احليعلتني؛ ألنهما خطاب ونداء، وغريهما من األلفاظ ِذْكرٌ  .3
 . أنه عالمة للمؤذن، يلعرف من يراه ىلع ُبْعٍد أو من اكن به صمم أنه يؤذن

 .مرشوعية وضع اإلصبعني يف األذنني لقوهل: )وإصبعاه يف أذنيه( ألنه أمجع للصوت، وألنه عالمة ىلع املؤذن .4

 . مرشوعية األذان، وأنه من شعائر ادلين الظاهرة .5

 . ذاناستحباب استقبال القبلة يف األ .6

 املراجع:املصادر و

خراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإ
عبد الرمحن م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن 2006ه/1427، 1عبد السالم السليمان، ط 

ه، دار ابن 1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 
سند اإلمام أمحد م.  بريوت –اجلوزي، الرياض. سنن الرتمذي أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم 

اعدل مرشد، وآخرون, إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن  -بن حنبل, املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين، املحقق: شعيب األرنؤوط 
ِجْستا 2001 - ـه1421الرتيك, انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، د  -ين، املحقق: شَعيب األرنؤوط م. سنن أيب داود, املؤلف: أبو داود سليمان السِّ حمَمَّ

م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين  2009 - ـه 1430اكِمل قره بليل, انلارش: دار الرسالة العاملية, الطبعة: األوىل، 
الرمحن حممد نارص ادلين، األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس  عبد أبو: املؤلف, داود أيب صحيح. ه1405- اثلانية بريوت، –األبلاين،املكتب اإلساليم 

م. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، دار  2002 - ـه 1423للنرش واتلوزيع، الكويت, الطبعة: األوىل، 
ه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، بريوت. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حقق -الكتب العلمية 

 . ـه( 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -(، مكتبة الصحابة، األمارات 10)ط
   (10618) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود الرتمذي أمحد. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-ة أربع ركعات تطواًع قبل صالة العرص، وأنَّ هذه الصالة من أسباب حصول رمحة اهلل الرتغيب يف صال .1
 .ليست من الرواتب، وإنما يه من السنن انلوافل، اليت ليس هلا مرتبة الرواتب يف الفضل واملحافظة -قبل العرص-هذه الركعات األربع  .2

 املراجع:املصادر و

كر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الف
عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

لرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. تسهيل اإلملام بفقه م. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس ا2001ه، 1421األوىل
بعة: األوىل األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الط

م. 2003ه، 1423ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة م. توضيح األحاكم مِ 2006ه، 1427
 .ه1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

   (11252) الرقم املوحد:

 May Allah have mercy on whoever offers  رحم اهلل امرأ صىل قبل العرص أربعا.
four Rak`ahs before the `Asr Prayer. 

 :احلديث .2002
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-ن عبداهلل بن عمر ع

رحم اهلل امرأ »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.صىل قبل العرص أربعا

** 

2002. Hadith: 

Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of 

them, reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "May Allah 

have mercy on whoever offers four Rak`ahs before the 

`Asr Prayer". 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

يبني احلديث الرشيف فضيلة من يصيل أربع ركعات 
 قبل العرص؛ تنفاًل، وذلك بأن داع هل بالرمحة.

** 

This noble Hadith highlights the virtue of the Muslim 

who offers four voluntary Rak`ahs before `Asr 

(afternoon) Prayer, for the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, supplicated Allah to have 

mercy upon the one who does it. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سلمة بن األكوع  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 رخص : أباح. •
ْوَطاس : أي سنة غزوة أوطاس, وهو واد يف ديار هوازن من أودية الطائف, قرب حنني, وقد وقعت يف السنة اليت فتحت فيها مكة •

َ
 .اعم أ

 .ء الزمن املؤقتاملتعة : انلاكح املؤقت بأمد معلوم, ويرتفع انلاكح بانقضا •

 .ثالثًا : ثالثة أيام •

 :فوائد احلديث
 .حتريم املتعة اعم أوطاس، وذلك يف شوال من اعم ثمانية من اهلجرة, بعد إباحتها مدة يسرية .1

 .امةيفيد احلديث أنه قد حصل يف املتعة ترخيص مدة ثالثة أيام فقط اعم أوطاس، وأنَّها بعد هذا الرتخيص حرمت حتريًما مؤبًدا إىل يوم القي .2

مت حتريًما مؤبًدا، وانعقد إمجاع املسلمني ىلع حتريمها حتريًما مؤبًدا مطلًقا, والأن ه .3  عربة ذه الرُخصة يف املتعة اكنت ألجل الرضورة، ثم حرِّ
 .بمخالفة الروافض ذللك

م الشارع احلكيم هذا انلاكح، ملا فيه من املفاسد الكثرية، منها: اختالط األنساب، واستجارة الفروج بغري .4 نكاح صحيح, وجمافاته لذلوق  حرَّ
 .السليم والطبيعة املستقيمة, وألنه وسيلة وذريعة إىل الزنا

اعم  -مصىل اهلل عليه وسل-رخص رسول اهلل 
  أوطاس، يف املتعة ثالثا، ثم نىه عنها

The Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, allowed  

temporary marriage (Mut`ah marriage) for 
three nights in the year of the Battle of 

Awtaas, then he forbade it. 

 :احلديث .2003
َص رسول اهلل »قال: عن إياس بن سلمة، عن أبيه،  رَخَّ

ْوَطاٍس، يف الُمتَْعة ثالثا، ثم 
َ
صىل اهلل عليه وسلم اَعَم أ

 «.َنىَه عنها

** 

2003. Hadith: 

Iyaas ibn Salamah reported that his father said: "The 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, allowed temporary marriage (Mut`ah 

marriage) for three nights in the year of the Battle of 

Awtaas, then he forbade it”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

َسن الشارع انلاكح لقصد االجتماع وادلوام واأللفة 
وبناء األرسة, وذلا اكن ُك قصد أو رشط خيالف هذه 

اكح باطال, ومن هنا حرم نكاح احلكمة من انل
املتعة، وهو أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل، وقد وقع 
الرتخيص فيه سنة غزوة أوطاس, وذلك يف شوال من 
اعم ثمانية من اهلجرة مدة ثالثة أيام فقط؛  دلايع 

مه انليب   -صىل اهلل عليه وسلم-الرضورة, ثم حرَّ
اختالط يف  حتريًما مؤبًدا؛ ملا فيه من املفاسد، من

األنساب؛ واستئجار للفروج، وجمافاة لذلوق السليم 
 والطبيعة املستقيمة.

** 

Allah, the Almighty, prescribed marriage for the 

purpose of unity, survival, affability, and building a 

family. Hence, any condition or intent contradicting 

such a rationale is invalid. Accordingly, temporary 

marriage (a fixed-time marriage between a man and a 

woman) is forbidden. The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, allowed 

temporary marriage over three nights only in the year 

of the Battle of Awtaas (Shawwal, in the year 8 AH) out 

of necessity, then he forbade it eternally given the evil 

consequences that it involves.  Reasons for prohibiting 

temporary marriage in Islam include:  1. Mixing up of 

lineages.  2. Subjecting people's private parts to 

renting.  3. Contradicting the sound behavior and 

upright human nature. 
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 املراجع:املصادر و

 عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. دت, ط د, بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من  2003 - ـه 1423ارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، انل البسام، صالح بن الرمحن عبد بن اهلل

م سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن  2006 _ه  1427بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، 

م إرساء بنت عرفة، ط
ُ
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه  - ـه 1431 ـهـ  1427صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، تأيلف : عبد اهلل بن 
 .ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،   -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
   (58075) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ابنته زينب ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-رد انليب 
أيب العاص بن الربيع بعد ست سنني بانلاكح 

 األول، ولم حيدث نكاًحا
 

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

daughter Zaynab to Abu al-`Aas ibn ar-
Rabee` in marriage after six years without 

renewing the contract. 

 :احلديث .2004
 -صىل اهلل عليه وسلم-رَدَّ انليب »عن ابن عباس قال: 

بِيع َبْعَد ِسّت ِسنني  ابنته زينب ىلع أيب العاص بن الرَّ
 «.بانلاكح األول، ولم حُيِْدث نكاًحا

** 

2004. Hadith: 

Ibn `Abbaas reported: “The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, returned his daughter 

Zaynab to Abu al-`Aas ibn ar-Rabee` in marriage after 

six years without renewing the contract”. 

 صحيح دون ذكر السنني.  :درجة احلديث
** 

 Hadith Grade: 

وريض  -صىل اهلل عليه وسلم-زينب بنت رسول اهلل 
، واكنت -ريض اهلل عنهنَّ -عنها يه أكرب بناته  اهلل

زوجة أليب العاص بن الربيع، فأسلمت، وهاجرت قبل 
إسالم زوجها وهجرته، فلما أسلم وهاجر ردَّها رسول 

ىلع -إيله بعد ست سنني  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
, ولم يعقد هلما عقًدا جديًدا, وقد -هذه الرواية

ا احلديث ىلع أن الزوج استدل بعض أهل العلم بهذ
الاكفر إذا لم يسلم يف عدة امرأته وانتهت العدة فإن 
انلاكح ال ينفسخ، وإنما يبىق اخليار للمرأة بعد ذلك, 
إن شاءت رجعت إيله, وإن شاءت تزوجت غريه, 
ومجهور الفقهاء ىلع أن انلاكح ينفسخ يف هذه 
الصورة، واستدلوا بأحاديث أخرى, وقالوا: إن زينب 

-أسلمت وبيق زوجها ىلع الكفر لم يفرق بينهما ملا 
إذ لم يكن قد نزل حتريم  -صىل اهلل عليه وسلم

: -تعاىل-نكاح املسلمة ىلع الاكفر، فلما نزل قوهل 
[ 10}ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن{ ]املمتحنة: 

أن تعتد،  -صىل اهلل عليه وسلم-اآلية، أمر انليب 
قضاء العدة، فقررها فوصل أبو العاص مسلًما قبل ان

بانلاكح األول، فيندفع  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
اإلشاكل املوجود يف احلديث. وفتوى اللجنة ادلائمة 

إذا  -ىلع مذهب مجهور العلماء، ونص الفتوى: )أ
أسلم الزوجان الاكفران معا فهما ىلع زواجهما؛ ألن 

-الكفار اكنوا يسلمون هم وزوجاتهم ىلع عهد انليب 
وإن  -فيقرهم ىلع زواجهم. ب -ىل اهلل عليه وسلمص

** 

Zaynab, may Allah be pleased with her, was the oldest 

daughter of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him. She was married to Abu al-`Aas 

ibn ar-Rabee`. She had converted to Islam and 

emigrated before her husband embraced Islam and 

emigrated. When her husband entered Islam and 

emigrated, the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, returned Zaynab to him 

after six years (according to this narration), without 

concluding a new marriage contract for her. Some 

scholars deduced from this Hadith that if a disbelieving 

husband does not become a Muslim during his wife's 

waiting period, which then expires, then the marriage is 

not dissolved. Still, the woman has the choice of going 

back to him or marrying another man. The majority of 

Muslim jurists, however, believe that this form of 

marriage is dissolved. They used other Hadiths to 

support their opinion. They remarked that when Zaynab 

embraced Islam and her husband remained a 

disbeliever, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, did not separate between them, 

for it was not yet revealed that a Muslim woman is 

forbidden to marry a disbeliever. When this was 

revealed {They are not lawful [wives] for them, nor are 

they lawful [husbands] for them} [Surat-ul-

Mumtahanah: 10], the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, commanded Zaynab to observe 

her waiting period. Abu al-`Aas arrived as a Muslim 

before the waiting period expired, and thus the Prophet, 

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

spouses in their marriage. By this understanding, the 

Hadith is no longer confusing. The fatwa of the 

Permanent Committee follows the majority of scholars 

stating: If a non-Muslim couple enter Islam together, 

they keep their marriage. The disbelievers used to 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
دخل بها  ثم انتظرته ولم تزتوج  فإنها حتل هل بعد إسالمه استصحاباً للعقد األول قبل ابلعثة وال حتتاج  أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها اذلي .1

 إىل عقد جديد.
قت اهلجرة بينهما أو لم تفرق، فإنَّه ال يعرف أنَّ رسول اهلل  .2 صىل اهلل عليه -أنَّ أحد الزوجني إذا أسلم قبل اآلخر لم ينفسخ انلاكح بإسالمه، فرَّ

د نكاح زوجني سبق أحدهما اآلخر بإسالمه قط -وسلم  .جدَّ

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  - حممد  -سنن الرتمذي  -بريوت  -سليمان بن األشعث السِّ
 –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -اهيم عطوة عوض بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبر

 إحياء دار ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن - م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن  -بل املحقق: شعيب األرنؤوط حن بن أمحد اإلمام مسند - احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب

طبعة دار ابن  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -م  2001 - ـه 1421عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
 ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -ام:تأيلف عبد اهلل البسامتوضيح األحاكم رشح بلوغ املر - 1428الطبعة األوىل -اجلوزي

 األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 -
 -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -وغ املرام للشيخ ابن عثيمنيبل برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح - ـه 1427

 األوىل،: الطبعة, الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة, األبلاين ادلين نارص حممد الرمحن عبد أبو, األم –صحيح أيب داود   - 1427الطبعة األوىل 
 .م 2002 - ـه 1423

   (58084) الرقم املوحد:

أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم 
اآلخر يف العدة فهما ىلع زواجهما، وإن انتهت العدة 
قبل أن يسلم اآلخر فقد انتهت عصمة الزواج بينهما؛ 

: }فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت فاََل -تعاىل-لقول اهلل 
لُّوَن تَرِْجعُ  اِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َواَل ُهْم حَيِ وُهنَّ إِىَل الُْكفَّ

{ إىل قوهل: }َواَل ُتْمِسُكوا بِِعَصِم الَْكَوافِِر{(.  لَُهنَّ

convert to Islam along with their spouses, during the 

lifetime of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, and he would keep them 

married. But, if one spouse only becomes a Muslim, the 

couple should be separated. If the other spouse 

converts during the waiting period, the couple would 

keep their marriage. If the other spouse does not 

convert during the waiting period, the marriage 

dissolves. In this respect, Allah, the Almighty, says: 

{And if you know them to be believers, then do not 

return them to the disbelievers; they are not lawful 

[wives] for them, nor are they lawful [husbands] for 

them. But give the disbelievers what they have spent. 

And there is no blame upon you if you marry them when 

you have given them their due compensation. And hold 

not to marriage bonds with disbelieving women} [Surat-

ul-Mumtahanah: 10] 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ة، واملراد هنا االنقطاع عن النساء للعبادة.اتلبتل : أصل اتلبتل القطع واإلبان •
 ولو أذن هل : يف ترك انلاكح واتلخيل للعبادة •

االختصاء الختصينا : االختصاء قطع اخلصيتني، وهما األنثيان، واملراد بلالغنا يف اتلبتل حىت يفِض بنا األمر إىل االختصاء وليس املراد حقيقة  •
 .ن ذلك قبل انلىه عن االختصاء ويؤيده استئذان مجاعة من الصحابة انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ذلكألنه حرام، وقيل: بل هو ىلع ظاهره واك

ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-رد رسول اهلل 
  عثمان بن مظعون اتلبتل، ولو أذن هل الختصينا

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, forbade 

‘Uthmaan ibn Mazh‘oon from celibacy. If he 
had given him permission, we would have 

castrated ourselves. 

 :احلديث .2005
قال: رد  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

ىلع عثمان بن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 مظعون اتلَّبَتَُّل، ولو أذن هل الخَتَصيْنَا.

** 

2005. Hadith: 

Sa‘d ibn Abi Waqqaas, may Allah be pleased with him, 

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

and blessings be upon him, forbade ‘Uthmaan ibn 

Mazh‘oon from celibacy. If he had given him 

permission, we would have castrated ourselves". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

روى سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه : أن عثمان 
بته يف اإلقبال ىلع العبادة، أراد بن مظعون من شدة رغ

أن يتفرغ هلا ويهجر مالَذ احلياة. فاستأذن انليب صىل 
اهلل عليه وسلم يف أن ينقطع عن النساء ويقبل ىلع 
طاعة اهلل تعاىل فلم يأذن هل، ألن ترك مالّذ احلياة 
واالنقطاع للعبادة، من الُغلو يف ادلين والرهبانية 

يح هو القيام بما هلل من املذمومة. وإنما ادلين الصح
العبادة مع إعطاء انلفس حظها من الطيبات. وذلا 
فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم لو أذن لعثمان، التبعه 

 كثري من الُمجّدين يف العبادة.

** 

Sa‘d ibn Abi Waqqaas, may Allah be pleased with him, 

reported that ‘Uthmaan ibn Mazh‘oon had an extreme 

desire to commit himself to worship and abandon the 

pleasures of this life. He asked the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, for permission to 

remain celibate; meaning: refrain from marriage and 

dedicate himself to worshiping Allah. The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, did not give 

him permission because abandoning the pleasures of 

this life and withdrawing from it to focus on worship 

alone is a form of extremism in religion and constitutes 

monasticism, and both are dispraised and 

objectionable in Islam. The correct religion is to perform 

the acts of worship that Allah has ordered us to perform 

while giving the bodily self its portion of the good things 

and pleasures of this life (in the proper and legal 

manner).  Had the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, given ‘Uthmaan permission to 

remain celibate, many of the diligent, sincere 

worshipers would have followed him in adopting 

celibacy (to the extreme point of castration). 
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 :فوائد احلديث
انليه عن االختصاء، واحلكمة يف املنع إرادة تكثري النسل ليستمر جهاد الكفار، وإال لو أذن يف ذلك ألوشك تواردهم عليه فينقطع النسل  .1

 .ذلك خالف املقصود من ابلعثة املحمديةفيقل املسلمون بانقطاعه ويكرث الكفار، و

 .انليه عن اخلصاء نيه حتريم يف بين آدم بال خالف .2

 .انليه عن اتلبتل اذلي هو التشديد ىلع انلفس بتجنب انلاكح .3

ك عدم اإِلقدام ىلع ما حتدثه انلفوس من غري سؤال العلماء عنه، وترك اتلنطع، وتعايط األمور الشاقة ىلع انلفس، والتسهيل يف األمر، وتر .4
 ىلع عبده -تعاىل-املشقة وعدم املنع من املالذ خصوًصا إذا قصد بها تذكر نعم اهلل 

 املراجع:املصادر و

حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -طبعة السعادةم-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
فيصل بن عبد العزيز بن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

م اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن  املحقق:  1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376: فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف
 م 1997 - ـه 1417عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

   (6044) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 َمثىَْن َمثىَْن : اثنتني اثنتني بأن يسلم من ُك ركعتني. •

وهو ىلع  -يه وسلمصىل اهلل عل-سأل رجل انليب 
ْنرَبي: ما ترى يف صالة الليل؟ قال: َمْثىَن َمْثىَن،  الْمي
َ أحدكم الصبح صىلَّ واحدة، فأوترت  فإذا َخِشي

 هل ما صىلَّ 

 

While the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, was on the pulpit, a 

man asked him: "How should the night 
prayer be performed?" He replied: "In 

twos, and if any of you fear (the approach 
of) dawn, then let him pray one (unit of 

prayer); that will make what he prayed an 
odd number". 

 :احلديث .2006
سأل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر 

: ما  وهو ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-رجل انليب  الِمنرَْبِ
تََرى يف صالة الليل؟ قال: َمثىَْن َمثىَْن، فإذا َخيِشَ 
، وأنه  ْوتََرت هل ما صىلَّ

َ
أحُدكم الصبَح صىلَّ واحدة فأ

 «.اكن يقول: اجعلوا آِخَر صالتِكم باللَّيل ِوتْراً 

** 

2006. Hadith: 

‘Abdullaah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with him, 

reported: "While the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, was on the pulpit, a man asked 

him: 'How should the night prayer be performed?' He 

replied: 'In twos, and if any of you fear (the approach 

of) dawn, then let him pray one (unit of prayer); that will 

make what he prayed an odd number.' He also used to 

say: 'Make your last prayer at night an odd number"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

وهو خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب 
، عن عدد ركعات صالة الليل ، وكيفيتها, ىلع الِْمنرَْبِ

ىلع نفع انلاس،  -صىل اهلل عليه وسلم-فمن حرصه 
ونرش العلم فيهم، أجابه وهو يف ذاك املاكن، فقال: 
صالة الليل َمثىَْن َمثىَْن، أي يسلم فيها املصيل من ُك 
ركعتني، فإذا خيش طلوع الصبح، صىل ركعة واحدة 

صىل -فأوترت هل ما صىل قبلها من الليل. ثم أمر انليب 
بأن خيتم العبد صالة الليل بالِوتْر؛  - عليه وسلماهلل

بأن خيتم املوفَّق  -عليه الصالة والسالم-إشارة منه 
حياته باتلوحيد. وهناك صيغ أخرى لكيفية قيام 

 الليل والوتر.

** 

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

upon him, was on the pulpit delivering a sermon, a man 

asked him about the number of Rak‘ahs (units of 

prayer) of the night prayer and how it should be 

performed. Out of his, may Allah's peace and blessings 

be upon him, keenness to benefit the people and 

spread knowledge among them, he replied while he 

was in that very place, saying that the night prayer is to 

be performed in twos, i.e. one makes Tasleem (ending 

the prayer with the greeting of Salaam) after every two 

Rak`ahs. If one fears the approach of dawn, he should 

pray one Rak`ah, making what he prayed before it 

during the night an odd number. Then, the Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, 

commanded us to conclude the night prayer with the 

Witr (a voluntary odd-numbered prayer offered after the 

‘Ishaa and before the Fajr) as a hint from him, may 

Allah's peace and blessings be upon him, that the 

fortunate one concludes his life with monotheism. 

There are other wordings regarding the manner of the 

night prayer and the Witr. 
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 .-صىل اهلل عليه وسلم- ِمنرَْب : ِمنرَْب مسجده وهو ىلع •

 الِمنرَْب : ماكن مرتفع يف املسجد يصعد إيله اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع •

 .ما ترى : ما تقول •

 .يف صالة الليل : يف كيفيتها أو عددها •

 .فإذا َخيِشَ أحدكم الصبح : أي خاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر •

 .عله ِوتْراً توتر هل ما صىل : جت •

 .اجعلوا آخر صالتكم بالليل : أي اجعلوا الِوتْر خاتمة هلا •

 .الوتر : الفرد •

 :فوائد احلديث
 .السنة اليت دل عليها احلديث أن تكون صالة الليل، ركعتني ركعتني .1

 .أن الوتر يكون آخر صالة الليل ملن وثق من نفسه بالقيام .2

 .أن وقت الوتر ينتيه بطلوع الفجر .3

 .صالة شفع, وجيوز االقتصار يف الوتر ىلع ركعة واحدة األفضل أن يكون الوتر بعد .4

لم يرتكه يف حرض وال  -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب الوتر، وأنه من أفضل اتلطواعت، لكرثة انلصوص يف األمر به وفضله، وكون انليب  .5
 .سفر

 .أن السنة أن ال تنقص صالة انلافلة عن ركعتني, ويستثىن من ذلك الوتر .6

 .طيب ىلع الِمنرْب وإجابتهجواز سؤال اخل .7

 .إجابة السائل ىلع مشهد من انلاس تلعميم الفائدة .8

 املراجع:املصادر و

م . تنبيه األفهام للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، 1426، القاهرة، الطبعة األوىل مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني

.     صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، 1381دمشق، األوىل 
 حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –سلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ه. صحيح م1422الطبعة: األوىل 

- 1404 من الطبعة الكويت، اإلسالمية، والشئون األوقاف وزارة الكويتية، الفقهية املوسوعة. األوىل الطبعة مرص، القاهرة، املنهاج، دار انلجيم،
 .ه1427

   (7186) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب 
  والورق؟ فقال: ال بأس به

When I asked Raafi` ibn Khadeej about 
leasing land in return for gold and silver, 

he replied: "There is no harm in it". 

 :احلديث .2007
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن 

ل: ال بأس به. إنما كراء األرض باذلهب والورق؟ فقا
صىل اهلل -اكن انلاس يؤاجرون ىلع عهد رسول اهلل 

ْقبَاِل اجلََداِوِل،  -عليه وسلم
َ
بما ىلع الَماَذيَاناِت، وأ

وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم 
يكن للناس كراء إال هذا؛ وذللك زجر عنه، فأما 

 يشء معلوم مضمون؛ فال بأس.

** 

2007. Hadith: 

Hanzhalah ibn Qays said: "When I asked Raafi` ibn 

Khadeej about leasing land in return for gold and silver, 

he replied: 'There is no harm in it. At the time of the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, the people used to lease lands in return 

for the yield of what grows on the banks of large rivers 

and beginnings of water streams or the yield of certain 

parts of the land. Some of the harvest would be affected 

with blight and some would remain safe. This was the 

only system the people had for renting lands, and, thus, 

he forbade it. If the rent is something known and 

guaranteed, there is no harm in it"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ذكر رافع بن خديج أن أهله اكنوا أكرث أهل املدينة 
رض بطريقة مزارع وبساتني. فاكنوا يؤاجرون األ

جاهلية، فيعطون األرض لزترع، ىلع أن هلم جانباً من 
الزرع، وللمزارع، اجلانب اآلخر، فربما أثمر هذا، 
وتلف ذاك. وقد جيعلون لصاحب األرض، أطايب 
الزرع، اكذلي ينبت ىلع األنهار واجلداول، فيهلك 
هذا، ويسلم ذاك، أو بالعكس. فنهاهم انليب صىل اهلل 

ه املعاملة، ملا فيها من الغرر عليه وسلم عن هذ
واجلهالة والظلم، فالبد من العلم بالعوض، كما البد 
من التساوي يف املغنم واملغرم. فإن اكنت جزء منها، 
فيه رشكة مبناها العدل والتساوي يف غنِْمَها 
وُغْرِمَها، وبالنسبة املعلومة اكلربع وانلصف. وإن 

علم اكنت بعوض، فيه إجارة البد فيها من ال
بالعوض، ويه جائزة سواء أكانت باذلهب والفضة، 
أم بالطعام مما خيرج من األرض أو من جنسه أو من 
جنس آخر، ألنها إجارة لألرض أو مساقاة أو مزارعة، 
ولعموم احلديث ] فأما يشء معلوم مضمون، فال 

 بأس به[.

** 

Raafi` ibn Khadeej mentioned that his family owned the 

largest farms and orchards in Madinah. They used to 

lease land according to a practice that was common 

during the pre-Islamic era. They would give out the land 

to be cultivated in return for the harvest of one side of 

the land, while the cultivator gets that harvest of the 

other side. Perhaps one side would yield fruit, while the 

other would not. They might also allocate the best 

harvest for the landowner, such as the yield that grows 

on the banks of rivers and streams. The yield of those 

parts might be destroyed and the rest would remain 

safe, or vice versa. The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, forbade them from this practice 

because of the uncertainty, ignorance, and injustice it 

involves. The compensation must be known and 

specified; and there must be equality in the sharing of 

profit and loss. If the transaction is entered into for part 

of the land produce, it will be a sort of partnership in 

which profits and losses should be equally shared and 

according to a specific percentage such as one fourth 

or one half of the produce.  If the transaction is made in 

return for a compensation, this will be a sort of lease in 

which the compensation must be known. In this case, it 

does not matter if the compensation takes the form of 

gold, silver, food produced from the land, food of the 

same type, or food of a different type. This is because 

it is either a land lease, letting orchards on special 

terms, or sharecropping, which are permissible 

pursuant to this Hadith, which states: "If the rent is 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-رافع بن خديج اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الورق : الفضة •
 يؤاجرون : يكرون •

 .املاذيانات : األنهار الكبار. قال اخلطايب: يه من الكم العجم فصارت دخيال يف الكم العرب •

 أقبال : بفتْح اهلمزة، فقاف فباء. ومعناها أوائل •

 اجلداول : مجع جدول وهو انلهر الصغري" •

 .ر األرض ملن يصلحها بيشء من غلتهاكراء : إجيا •

 :فوائد احلديث
 .جواز إجارة األرض للزراعة .1

 .أنه البد أن تكون األجرة معلومة، فال تصح باملجهول .2

 .عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهبًا أو فضة .3

انليه عن إدخال رشوط فاسدة فيها اكشرتاط جانب معني من الزرع وختصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع ، فيه مزارعة  .4
 أو إجارة فاسدة، ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني،

حد الطرفني، والرشع إنما جاء بالعدل والقسط واملساواة بني بهذا يعلم أن مجيع أنواع الغرر واجلهاالت، لكها حمرمة باطلة، وفيها ظلم أل .5
 .انلاس، إلبعاد العداوة وابلغضاء، وجلب املحبة واملودة

 .جواز املزارعة جبزء مشاع معلوم اكلشطر والربع والسدس مما خيرج من الزرع، وحتريمه إذا اكن مقابل زرع شجر معني أو أرض معينة .6

 املراجع:املصادر و

اإلملام برشح  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن -
حتقيق حممد -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -لصحابةمكتبة ا -صبيح حسن حالق
   (6039) الرقم املوحد:

something known and guaranteed, there is no harm in 

it." 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عقبة بن اعمر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يكفيكم اهلل : أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء. •
 .فال يعجز : فال يقعد وال يضعف •

 .أن يلهو بأسهمه : أن يُشغل وقت فراغه بالريم بها تمرناً  •

 .أرضون : مجع أرٍض، وهذا من البشائر انلبوية اليت حتققت •

 :فوائد احلديث
 .اإلسالمية بالفتوحات – وسلم عليه اهلل صىل –بشارة انليب  .1

 .انلدب إىل الريم واتلدرب عليه .2

 .الاإلسالم حيث أتباعه وداعته ىلع اإلعداد واالستعداد يف ُك األحو .3

 املراجع:املصادر و

سسة صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤ
اف محد ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. كنوز رياض الصاحلني بإرش1407الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار 1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
 .ه 1426 ـهرشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة :  1423العاصمة , الطبعة: األوىل، 

   (6385) الرقم املوحد:

ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اهلل، فال 
  يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

Many lands shall be laid open to you, and 
Allah will suffice you (against your 

enemies), but none of you should give up 
playing with his arrows (practicing 

archery). 

 :احلديث .2008
سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 

َستُْفتَُح عليكم »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
رَُضوَن، ويكفيكم اهلل، فال يعجز أحدكم أن 

َ
أ

ْسُهِمهِ 
َ
 «.يلَْهُو َبأ

** 

2008. Hadith: 

‘Uqbah ibn ‘Aamir, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Many lands shall be laid 

open to you, and Allah will suffice you (against your 

enemies), but none of you should give up playing with 

his arrows (practicing archery)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث حث املسلم ىلع تعلم الريم، واتلمرن 
عليه ولو يف غري وقت احلاجة إيله؛ ألن ذلك من 
أسباب حتقيق انلرص من اهلل، وحصول الكفاية 

 والرزق للمسلمني.

** 

This Hadith encourages the Muslim to learn archery 

and practice it, even in times when it is not needed. This 

is because archery is among the reasons that bring 

about victory from Allah as well as sufficiency and 

sustenance for the Muslims. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جبري بن مطعم  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-عليه السالم-ي لكَّم اهلل عليه موىس : هو ُك جبل ممتد، واملراد هنا: جبل سيناء، اذل-بضم الطاء-الطور :  •

 :فوائد احلديث
صىل اهلل -الغالب يف القراءة يف صالة املغرب أنَّها من قصار املفصل، لضيق وقتها، ولكن قد تُصىل بطواهل، فال ختتص بالقصار، فقد قرأ انليب  .1

 .بسورة }الطور{، ويه من طوال املفصل -عليه وسلم

رب بسورة }األعراف{، وقرأ بسورة }الصافات{، وقرأ بسورة }ادلخان، وقرأ بسورة }املرسالت{، وقرأ قرأ يف املغ -صىل اهلل عليه وسلم-ورد أنه  .2
 .بسورة }اتلني{، وقرأ بسوريت }املعوذتني{؛ ولك هذه أحاديث صحيحة

قال العلماء: العربة بأداء سورة }الطور{ اكن اكفًرا، وبلَّغها وهو مسلم، وقد  -صىل اهلل عليه وسلم-جبري بن مطعم حينما سمع قراءة انليب  .3
لها وهو اكفر أو فاسق، ثم أداها مسلًما أو عداًل   .قُِبلَْت شهادته، والرواية مثل الشهادة-الشهادة ال بتحملها، فمن حتمَّ

 .يف بعض األحيان يطيل صالة املغرب، إال أن الغالب ختفيفها -عليه الصالة والسالم-أنه اكن  .4

يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب 
املغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية: أم خلقوا 

من غري يشء أم هم اخلالقون، أم خلقوا 
السموات واألرض بل ال يوقنون، أم عندهم 

خزائن ربك أم هم املسيطرون، قال: اكد قليب أن 
 يطري

 

I heard the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, recite Surah At-Tur 

during the Maghrib prayer. When he  
reached this verse: {Were they created by 

nothing? Or were they themselves the 
creators? Or did they create the heavens 

and the earth? Rather, they are not certain. 
Or have they the depositories [containing 

the provision] of your Lord? Or are they the 
controllers [of them]?}, it was as if my 

heart was about to take flight. 

 :احلديث .2009
قال: سمعت  -ريض اهلل عنه-عن جبري بن مطعم 

ور،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  يقرأ يف املغرب بالطُّ
هذه اآلية: ﴿أم ُخِلُقوا من غري يشء أم هم  فلما بلغ

اخلالقون، أم َخلَُقوا السموات واألرض بل ال يوقنون، 
أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون﴾. قال: اكد 

 قليب أن يطري.

** 

2009. Hadith: 

Jubayr ibn Mut‘im, may Allah be pleased with him, 

reported: "I heard the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, recite Surah At-Tur during the 

Maghrib prayer. When he  reached this verse: {Were 

they created by nothing? Or were they themselves the 

creators? Or did they create the heavens and the 

earth? Rather, they are not certain. Or have they the 

depositories [containing the provision] of your Lord? Or 

are they the controllers [of them]?}, it was as if my heart 

was about to take flight". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

سمع انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث أن جبرًيا 
يقرأ يف صالة املغرب يف  -صىل اهلل عليه وسلم-

الركعتني األويلني بسورة الطور، وذلك عندما جاء 
 لفاكك األرسى بعد بدر، ثم أسلم بعد ذلك.

** 

In this Hadith, Jubayr, may Allah be pleased with him, 

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

upon him), recite Surat-ut-Tur in the first two Rak‘ahs 

(units of prayer) of the Maghrib prayer, and that was 

when he came to free the captives after the Battle of 

Badr. He embraced Islam after that. 
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 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ري بن نارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زه
الَمَرام، للبسام، صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ 

م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض،  2003 - ـه 1423سدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، مكتَبة األ
ان، عناية عبد م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوز 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

 .السالم السليمان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل
   (10919) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اخلمر : ما أسكر سواء اكن من عصري العنب أو من غريه، وُسمِّيت ِخًرا؛ ألنَّها ختامر العقل فتغطيه, من اتلخمري, وهو اتلغطية. •
 .تتخذ : تعالج حىت تصري خالًّ بوضع يشء فيها أو خلطها بغريها •

 .خالًّ : ما مَحَُض من عصري العنب وغريه ولم يُسكر •

ل إىل خل •  .ال : ال: حرف نيف, أي ال جيوز إمساكها من أجل أن حتوَّ

 :فوائد احلديث
لت إىل خل بفعل فاعل بقيت ىلع حتريمها، وال تنقلها اإلزالة عن حكمها .1  .حتريم ختليل اخلمر, وأنها إذا حتوَّ

 .قلبت من كونها ِخًرا إىل أْن صارت خالًّ، فإنَّها تباح؛ وتصري طاهرةأن اخلمرإذا ختللت بنفسها بدون ختليل، بأن ان .2

 .حتريم رشب اخلمر وجناستها .3

 .وجوب إتالف اخلمر, وعدم جواز إمساكها تلتخذ خالًّ وحنو ذلك .4

 .أن جناسة اخلمر جناسة عينية فال يمكن تطهريها باتلخليل وال بغريه, إال إذا ختللت من نفسها .5

مت الوسائل املوصلة إيله, ألن انليب أن الرشيعة إذا حر .6 ؛ ئلال يستبقيها من أراد  -صىل اهلل عليه وسلم-مت شيئا حرَّ منع من اختاذ اخلمر خالًّ
ل هل نفسه رشبها  .ختليلها, فتسوِّ

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل 
  «ال»قال:  ?اخلمر تتخذ خال

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, was asked 

about making vinegar out of an alcoholic 
drink. He said: No. 

 :احلديث .2010
قال: ُسئل رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

 ?عن اخلمر ُتتََّخُذ َخالًّ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.ال»قال: 

** 

2010. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

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

and blessings be upon him, was asked about making 

vinegar out of an alcoholic drink. He said: ‘No”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيرب أنس بن مالك 
سئل عن حكم اخلمر إذا  -صىل اهلل عليه وسلم

, وذلك  بعد نزول حتريم عوجلت حىت صارت خالًّ
اخلمر, فنىه عن ذلك. وعليه فاخلمرة إذا ُحّولت  إىل 
خلٍّ بأي طريقة اكنت, سواء بوضع يشء فيها كخزب 
أو بصل أو ِخرية أو حجر وحنو ذلك, أو بنقلها من 
الظل إىل الشمس أو العكس, أو خبلطها بمادة أخرى 
فيه ىلع حتريمها، وال ينقلها هذا اتلحويل عن 

إذا ختللت بنفسها من دون عمل أحد حكمها، أما 
 فإنها تطهر بذلك وتباح.

** 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, was asked about the 

ruling on alcohols that were processed until transferred 

into vinegar, that incident occurred after the prohibition 

of alcoholic drinks, and he forbade that. Accordingly, if 

an alcoholic drink is transformed into vinegar in any way 

or form, it will continue to be prohibited and this will not 

change its ruling. This covers all possible ways of 

transforming wine into vinegar such as placing 

something therein like bread, onion, stone, yeast; 

moving it from the shade to the sun or vice-versa; or 

mixing it with another substance. Yet, if it turned into 

vinegar all by itself without human interference, it would 

become pure and permissible. 
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 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام، تأيلف : حممد  رشح السالم سبل-. دت, ط د, بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق -
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن -بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث, بدون طبعة وبدون تاريخ. 

وطار, حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل نيل األ-م  2003 - ـه 1423بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : -م. 1993 - ـه1413الشواكين ايلمين, حتقيق: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، مرص, الطبعة: األوىل، 

املجموعة األوىل, اللجنة ادلائمة  -فتاوى اللجنة ادلائمة - ـه 1431 ـهـ  1427عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
 –اإلدارة العامة للطبع  -للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء 

فتح ذي -م  2006 _ه  1427بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  صالح: تأيلف املرام، بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل-. الرياض
م إرساء بنت عرفة، )ط

ُ
(، املكتبة 1اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

اململكة العربية السعودية. الطبعة:  -ن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، الب-ه(.. 1427اإلسالمية، مرص، )
 ." م 2014 - ـه 1435األوىل، 

   (8369) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل 
لقطة اذلهب، أو الورق؟ فقال: اعرف واكءها 

وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تُعَرف 
عندك فإن جاء فاستنفقها، وتلكن وديعة 

 طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله

 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, was asked 

about the lost and picked up item whether 
it was of gold or silver, whereupon he said: 
"Remember the description of its container 
and the string with which it is tied. Make a 
public announcement of it for one year. If 

nobody comes and claims it, then utilize the 
money but keep it as a trust with you. If its 
owner comes back one day seeking it, then 

return it to him". 

 :احلديث .2011
سئل »: -ريض اهلل عنه-ين عن زيد بن خادل اجله

عن لَُقَطة اذلهب،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ْفَها  أو الَوِرق؟ فقال: اعرف واِكََءَها وِعَفاَصَها، ثم َعرِّ
َسنًَة، فإن لم تُعَرف فاستنفقها، وتلكن وديعة عندك 
فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله.  وسأهل عن 

لك وهلا؟ َدْعَها فإن معها  ضالة اإلبل؟ فقال: ما
ِحَذاََءَها وِسَقاَءَها، تَرُِد املاء وتأكل الشجر، حىت 
جيدها َربَُّها.  وسأهل عن الشاة؟ فقال: خذها؛ فإنما يه 

 «.لك، أو ألخيك، أو لذلئب

** 

2011. Hadith: 

Zayd ibn Khaalid Al-Juhani, may Allah be pleased with 

him, reported that the Messenger of Allah , may Allah's 

peace and blessings be upon him, was asked about the 

lost and picked up item that is made of gold or silver, 

whereupon he said: "Remember the description of its 

container and the string with which it is tied. Make a 

public announcement of it for one year. If nobody 

comes and claims it, then utilize the money but keep it 

as a trust with you. If its owner comes back one day 

seeking it, then return it to him." Then, he asked him 

about the lost camel, whereupon the Prophet, may 

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

none of your concern. Leave it, for it has its feet and a 

water container (reservoir), and it will reach water and 

eat from the trees until its owner finds it." He then asked 

him about the lost sheep, whereupon he said: "Take it, 

for it is either for you, or for your brother, or for the wolf". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

سأل رجل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن حكم املال 
الضال عن ربه، من اذلهب، و الفضة، واإلبل، 

 عليه وسلم حكم هذه والغنم. فبني هل صىل اهلل
األشياء تلكون مثاال ألشباهها، من األموال الضائعة، 
فتأخذ حكمها. فقال عن اذلهب والفضة: اعرف 
الرباط اذلي شدت به، والواعء اذلي جعلت فيه، 
تلمزيها من بني مالك، وتلخرب بعلمك بها من اداعها. 
فإن طابق وصفه صفاتها، أعطيه إياها، وإال تبني لك 

ة دعواه . وأمره أن يعرفها سنة اكملة بعد عدم صح
اتلقاطه إياها. ويكون اتلعريف يف جمامع انلاس 
اكألسواق ، وأبواب املساجد. واملجمعات العامة، ويف 

** 

A man asked the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, about the ruling on lost 

property, such as gold, silver, camels, and sheep. The 

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

clarified to him the ruling on these things so that it could 

be an example of other similar lost properties that 

would, thus, take the same ruling. He said about gold 

and silver: Remember the description of its container 

and the string with which it is tied, so that you can 

distinguish it from your own property and you can tell if 

it belongs to those who claim it. If one comes claiming 

it, and his description of such an item matches the 

description that you know, then give it to that person; 

otherwise, it will be clear to you that his claim is false. 

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

upon him, ordered him to announce it for one year after 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه-زيد بن خادل اجلهين اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ويه املال الضائع من ربِّه يلتقطه غريه. -القاف ىلع املشهوربضم الالم وفتح -لقطة : املشهور فيها فتح القاف، واللَُّقَطة:  •
 الورق : بكرس الراء: الفضة •

 .واكءها : ما تربط به •

 .عفاصها : الواعء اذلي جتعل فيه انلفقة ثم يربط عليها •

عرفها : أذكرها للناس إذا أخذتها يف أبواب املساجد، واألسواق وحنو ذلك بأن تقول: من ضاعت هل نفقة ، أو حنو ذلك وال تذكر شيئا من  •
 .الصفات

 سنة : متوايلة •

 .فاستنفقها : أمر إباحة •

 .وتلكن وديعة : الواو بمعىن أو أي إذا لم يتملكها بقيت عنده ىلع حكم األمانة •

 ادلهر : الزمن •

 عن ضالة اإلبل : عن حكم ضالة اإلبل •

 دعها : اتركها •

 .حذاءها : خفها تقوى به ىلع السري وقطع ابلالد ابلعيدة •

 .وسقاءها : بكرس السني، هو جوفها اذلي محل كثرياً من املاء والطعام •

 ترد املاء : فترشب منه بال تعب •

 .وتأكل الشجر : بسهولة لطوهلا وطول عنقها •

بعد تعريفها سنة، وعدم  -ماكن اتلقاطها. ثم أباح هل
العثور ىلع صاحبها أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها 

اها إيله. وأما ضالة اإلبل يف أي يوم من أيام ادلهر، أد
وحنوها، مما يمتنع بنفسه، فنهاه عن اتلقاطها؛ ألنها 
ليست حباجة إىل احلفظ، فلها من طبيعتها حافظ، 
ألن فيها القوة ىلع صيانة نفسها من صغار السباع، 
وهلا من أخفافها ما تقطع به املفاوز، ومن عنقها ما 

ل به تتناول به الشجر واملاء، ومن جوفها ما حتم
الغذاء، فيه حافظة نفسها حىت جيدها ربها اذلي 
سيبحث عنها يف ماكن ضياعها. وأما ضالة الغنم 
وحنوها من صغار احليوان، فأمره أن يأخذها حفظا هلا 
من اهلالك وافرتاس السباع، وبعد أخذها يأِت 
صاحبها فيأخذها، أو يمِض عليها حول اتلعريف 

 فتكون لواجدها .

finding it. The announcement should be made in public 

places where people gather like the markets, at the 

doors of mosques, in public assembly places, and in 

the place where it was found. Then, the Prophet, may 

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

- after announcing it in public for one year and not 

finding its owner- to spend it or use it. If the owner 

appears at any time, then the one who found it should 

give it to him.  As for a lost camel and the like, the 

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

prohibited him from taking it, because it does not need 

anyone to protect it. It is naturally an animal that can 

take care of itself and protect itself from small wild 

animals. A camel has hooves and legs that can travel 

long distances; its neck enables it to eat from the trees 

and drink water, and its stomach is equipped to store 

water and food. So the camel can protect itself until it is 

found by its owner who will be looking for it in the place 

where it got lost.  As for lost sheep and other small 

animals, the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, ordered him to take it and protect it from 

destruction or being attacked by predatory animals. 

After taking possession of it, either its owner will come 

and claim it, or a year will pass after announcing it with 

no one to claim it, so it will be a property of the one who 

found it. 
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 .ي ضاعت منهربها : هو صاحبها اذل •

 عن الشاة : عن حكم الشاة الضالة •

 .فإنما يه لك : إن أخذتها وعرفتها سنة ، ولم جتد صاحبها •

 .أو ألخيك : يف ادلين ، واملراد ملتقط آخر •

 .أو لذلئب : إن تركها ولم يأخذها غريك ألنها ال حتيم نفسها •

 :فوائد احلديث
 .ا، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الرشيعال جيوز اتلقاط اللقطة إال ملن قدر ىلع تعريفها وأمن نفسه عليه .1

أن يعرف الواجد واكءها وواعءها وجنسها يلمزيها عن ماهل ويلعرف صفاتها فيخترب من ادَع ضياعها منه، فذلك من تمام حفظها وأدائها إىل  .2
 .ربها

، ألنه ماكن حبث صاحبها، ويبلغ اجلهات املسؤولة أن يعرفها سنة يف جمامع انلاس كأبواب املساجد واملحافل واألسواق، ويف ماكن وجدانها .3
 .عنها، كدوائر الرشطة . ويف زمننا يكون نشدانها يف الصحف واإلذااعت واتللفاز، إذا اكنت لقطة خطرية

 .ومةإن لم تعرف يف مدة العام، جاز هل إنفاقها وبىق مستعدا إلعطاء صاحبها عوضها مثلها، إن اكنت مثلية، أو قيمتها إن اكنت متق .4

ها إن مىض عليها احلول ولم تعرف، ملكها ملتقطها ملاًك قهريًّا من غري اختيار اكإلرث وإذا جاء صاحبها بعد احلول فله عوضها، أو يه بعين .5
 .إن اكنت موجودة

يمني، ألن وصفها هو إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها. دفعت إيله. ويكىف وصفها بينة ىلع أنها هل، فال حيتاج إىل شهود وال إىل  .6
وال  بينتها، فبينة ُك يشء حبسبه، فإن ابلينة ما أبان احلق وأظهره، ووصفها اكف يف ذلك. وهذه قاعدة اعمة يف ُك األحوال، اليت يدعيها أحد

 .يكون هل فيها منازع، فيكتيف بوصفه إياها

وز اتلقاطها، ألن هلا من طبيعتها وتركيب اهلل إياها، ما حيفظها ويمنعها. أما ضالة اإلبل وحنوها مما يمتنع بقوته أو بَعْدوه أو بطريانه، فال جي .7
 .لكن إن وجدت يف مهلكة رُدْت بقصد اإلنقاذ، ال اتلقاط

أن يعمل فيها األصلح من أكلها مقدرا قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو إبقائها مدة اتلعريف. وتركها بدون  -بعد أخذها -أما الشاة، فاألحسن .8
 .ها، تعريض هلا للهالك. فإن جاء صاحبها، رجع بها أو بقيمتها وإن لم يأت فيه ملن وجدهاأخذ

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتباحلجا بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6048) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الشافيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابليهيق. راوي احلديث:

 -رمحه اهلل-سعيد بن املسيب  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُق بينهما : كناية عن الطالق.يُ  •  َفرَّ
 ؟-صىل اهلل عليه وسلم-قلُت: ُسنَّة؟ : يريد السائل: هل هذا من سنة انليب  •
-، وإذا أضاف اتلابيع أمًرا إىل السنة فإنه يكون مرسال ألنه لم يلَق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-فقال سعيد: ُسنة : أي: ُسنة رسول اهلل  •

 .-ريض اهلل عنهم-، وهذا اختيار الشافيع، واختار بعض العلماء أن يكون املعىن سنة اخللفاء الراشدين -مصىل اهلل عليه وسل

 :فوائد احلديث
 .أن الزوج إذا أعرس عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما .1

: "هنَّ َعوان -اهلل عليه وسلم صىل-أنَّ نفقة الزوجة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع نفسه؛ ذلك أنَّ الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال  .2
 .عندكم"؛ أي: أسريات

 .أنَّ اذلي يعرس بنفقة زوجته، عليه أن يفارقها بطالق أو خلع أو فسخ، وذلك راجع إىل رغبتها وطلبها .3

سئل سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما 
  ينفق ىلع امرأته، قال: يفرق بينهما

Sa‘eed ibn al-Musayyib was asked about a 
man who does not find anything to spend 

on his wife. He said that they should be 
separated. 

 :احلديث .2012
ناد قال: سألُت سعيد بن املسيب عن عن أيب  الزِّ

ُق بينهما.  الرجل، ال جيُد ما يُنفُق ىلع امرأته، قال: ُيَفرَّ
ناد: قلُت: ُسنَّة؟ فقال سعيد: ُسنَّة.  قال أبو الزِّ

** 

2012. Hadith: 

Abu az-Zinaad said: "I asked Sa‘eed ibn al-Musayyib 

about a man who does not find anything to spend on 

his wife. He said that they should be separated." Abu 

az-Zinaad said: "Is that a Sunnah?" Sa‘eed said: "It is a 

Sunnah". 

  :درجة احلديث
ليس هل حكم عند العالمة 

األبلاين لكن قال احلافظ ابن 
 جر: ُمرَْسٌل قَوِي.ح

** 

 Hadith Grade: 

هذا األثر فيه أن سعيد بن املسيب أحد كبار اتلابعني 
ملا سئل عن الرجل اذلي ال جيد ما ينفقه ىلع زوجته 
أفىت بأنه يُفسخ العقد بينهما, وبني أنَّ ما أفىت به هو 

، واملراد -صىل اهلل عليه وسلم-ُسنة عن انليب 
األثر أن  بطلبها؛ ألن احلق هلا، فأخذ العلماء من هذا

للزوجة إذا أعرس زوجها بنفقتها  لعدم املال وتعذر 
اتلكسب بأي وجه أن يفسخ نكاحها منه، لكن لو 
رضيت حبال زوجها ولم تطالب وصربت, فال شك أن 

 هذا أعظم ألجرها وأوىل هلا وأفضل.

** 

This tradition mentions that Sa‘eed ibn al-Musayyib, a 

senior Taabi‘i (sing. for Taabi‘een: generation following 

that of the Companions), was asked about a man who 

did not find anything to spend on his wife. On this issue, 

he gave a legal opinion that the spouses should be 

separated. Ibn al-Musayyib indicated that his opinion is 

derived from the Prophet's Sunnah. This applies only if 

the wife asks for separation, since she has the right for 

it in this case. The scholars deduced from this tradition 

that the wife may have her marriage annulled if her 

husband becomes financially incapable of spending on 

her for lack of money or the difficulty of making a 

livelihood. However, if the wife does not object to her 

husband's condition and does not ask for separation, 

there is no doubt that her choice is meritorious and 

worthier of divine reward. 
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 املراجع:املصادر و

اهلند, الطبعة:  -سنن سعيد بن منصور حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم, ادلار السلفية  -املسند للشافيع , انلارش: دار الكتب العلمية، بريوت    -
السنن  - 1403اهلند, الطبعة: اثلانية،  -املصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاين حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم, املجلس العليم  - ـه1403األوىل، 

نيل األوطار للشواكين,  حتقيق: عصام ادلين  - ـه  1424الكربى للبيهيق , حتقيق: حممد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية، الطبعة: اثلاثلة، 
اململكة العربية  -الرياض  بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، - ـه 1413الصبابطي, دار احلديث، الطبعة: األوىل، 

 - ـه  1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة،  -م  2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 
ام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املر -سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث. 

ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب,  - ـه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -م  2006 ـه 1427األوىل، 
 -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  - ـه 1428ت: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل 

 .1427الطبعة األوىل 
   (58186) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -هاريض اهلل عن-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ( غراًما.147ا، وهو نقٌد من الفضة، وقدره )أوقية : األوقية أربعون درهمً  •
دة، والنش: نصف األوقية، أي: عرشون درهًما •  .نًشا : بفتح انلون، ثم شني معجمة مشدَّ

 :فوائد احلديث
، وإن لم احلديث فيه أصل مرشوعية الصداق يف انلاكح، وأنه البد منه، سواء سيمِّ يف العقد أو لم يسم، فإن سيم فهو ىلع ما اتَّفق عليه الزوجان .1

 .يسم فللزوجة مهر املثل

صىل -سئلت اعئشة: كم اكن صداق رسول اهلل 
اكن صداقه ألزواجه »؟ قالت: -اهلل عليه وسلم

 «ثنيت عرشة أوقية ونشا
 

I asked `A'ishah: How much was the dowry 
paid by the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him? She said: 

His dowry for his wives was twelve 
Uqiyyahs and one Nashsh. 

 :احلديث .2013
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، أنه قال: سألت اعئشة 

: كم اكن َصداُق -صىل اهلل عليه وسلم-زوج انليب 
اكن »؟ قالت: -اهلل عليه وسلم صىل-رسول اهلل 

اً  وِقيًَّة ونَشَّ
ُ
، قالت: «َصَداقُُه ألزواجه ثِنيَْتْ عرشة أ

؟» نصف »قال: قلت: ال، قالت: « أتدري ما النَّشُّ
وِقيٍَّة، فتلك ِخسمائة درهم، فهذا َصَداُق رسول اهلل 

ُ
أ
 «.ألزواجه -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

2013. Hadith: 

Abu Salamah ibn `Abdur-Rahman reported: ''I asked 

`A'ishah, wife of the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him: 'How much was the dowry paid 

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

blessings be upon him?' She said: 'His dowry for his 

wives was twelve Uqiyyahs and one Nashsh. Do you 

know what is the Nashsh?' I said: 'No.' She said: 'It is a 

half Uqiyyah, so this equals five hundred dirhams, and 

it was the dowry that the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, paid to his 

wives"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

موضوع احلديث استحباب ختفيف الصداق، وأنَّ 
ذلك هو املرشوع؛ فخري الصداق أيرسه، وخري النِّساء 

صىل اهلل عليه -أيرسهن مؤنة, وفيه أن صداق انليب 
لزوجاته اغبًلا اثنتا عرشة أوقية ونصف  -وسلم

القدوة الاكملة  -لمصىل اهلل عليه وس-األوقية، وهو 
يف العادات والعبادات، واألوقية أربعون درهًما، 
فيكون ِخسمائة درهم، وهذا خالف ما يفعله انلاس 
ايلوم من املغاالة يف املهور، واتلفاخر بما يدفعون إىل 
املرأة وأويلائها، سواء أكان الزوج غنًيا أم فقرًيا، فهو 

مما أدى  يريد أن ال ينقص عن غريه يف هذا املجال،
 تلأخري الزواج.

** 

The main point of this Hadith is that it is recommended 

to pay a simple dowry, for the best dowry is the least in 

amount, and the best women are those who cost less 

charges. This Hadith also indicates that the Prophet's 

dowry to his wives was twelve Uqiyyahs and a half. The 

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

was the perfect example in terms of traditions and acts 

of worship. One Uqiyyah comprises forty dirhams. So 

the whole amount that he paid to his wives were 500 

dirhams. This is contrary to what people do today, 

exaggerating about dowries. They also boast about 

what they pay to the woman and her guardians, 

whether or not the husband is rich, the thing that has 

lead to delaying marriages. 
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 .د عوضالصداق يُعد عطية وهدية، يُكِرُم بها الرجل زوجته عند دخوهل عليها، ومقابلته هلا، جرًبا خلاطرها، وإشعاًرا بقْدرها، وليس هو جمرَّ  .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-استحباب ختفيف املهور إقتداًء بانليب  .3

 .-ريض اهلل عنها-سلمة لعائشة حرص السلف ىلع العلم, وذلك ظاهر يف سؤال أيب  .4

 .جواز خماطبة الرجل املرأة إذا اكن ملصلحة؛ ألنه خاطب اعئشة وسأهلا- .5

 .أن صوت املرأة ليس بعورة .6

 .أنه ينبيغ للمفيت إذا تكلم مع املستفيت بيشء يظنه جاهال به أن يبينه .7

 أن من طرق اتلعليم السؤال ألنها سأتله: أتدري ما النش؟ .8

 املراجع:املصادر و

 األسدي، مكتَبة. للبسام الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ  -. بريوت –لم, حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب صحيح اإلمام مس -
اململكة العربية  - الرياض واتلوزيع، للنرش القبس دار حجر، البن األحاكم، أدلة من املرام بلوغ - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة.املكّرمة مّكة

م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد  2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت عرفة، ط

ُ
 .ه1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1رمضان، وأ

   (58103) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

219 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 -ليه وسلمصىل اهلل ع-شهدت مع رسول اهلل 
الصالة يوم العيد، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، 
بغري أذان وال إقامة، ثم قام متوكئا ىلع بالل، 
فأمر بتقوى اهلل، وحث ىلع طاعته، ووعظ 

 انلاس وذكرهم

 

I prayed with the Messenger of Allah, may 
Allah’s peace and blessings be upon him, on 

the day of Eid. He commenced with the 
prayer before the khutbah, and did so 

without adhan or Iqaamah (second call to 
prayer). He then stood up leaning on Bilaal, 

and he commanded people to fear Allah 
and obey Him, and he preached the people 

and reminded them. 

 :احلديث .2014
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

الصالة  -صىل اهلل عليه وسلم-شهدُت مع رسول اهلل 
يوم العيد، فبدأ بالصالة قبل اخلُطبة، بغري أذان وال 
ئاً ىلع بالل، فأمر بتقوى اهلل، وحث  إقامة، ثم قام ُمتََوكِّ
َرُهم، ثم َمىَض حىت أَت  ىلع طاعته، َوَوَعَظ انلاس وَذكَّ

َرُهن، فقال: النساء، فََوَعَظُهن وذَ  ْقَن، فإن »كَّ تََصدَّ
، فقامت امرأة من ِسَطِة النساء «أكرثُكنَّ َحَطُب جهنم

يِْن، فقالت: لم؟ يا رسول اهلل قال:  َسْفَعاُء اخْلَدَّ
اَكَة، َوتَْكُفْرَن الَْعِشريَ » َن الشَّ نَُّكنَّ تُْكرِثْ

َ
، قال: «أل

، يُلِْقنَي يف ثوب ب الل من فجعلن يتصدقن من ُحِليِِّهنَّ
. قِْرَطِتِهنَّ وََخَواتِِمِهنَّ

َ
 أ

** 

2014. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with both of 

them, reported: "I prayed with the Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, on the 

day of Eid. He commenced with the prayer before the 

khutbah, and did so without adhan or Iqaamah (second 

call to prayer). He then stood up leaning on Bilaal, and 

he commanded people to fear Allah and obey Him, and 

he preached to the people and reminded them. He then 

walked until he reached the women, and he preached 

to them, admonished them, and then said to them: 

'Give charity, for the majority of you will be the firewood 

of Hell.' A woman in the center of the crowd, with dark 

spots on her cheeks, said: 'Why is that so, O 

Messenger of Allah?' He said: 'It is because you often 

complain and show ingratitude to your spouses.’ Thus, 

they began to donate their jewelry, like earrings and 

rings, throwing them in Bilaal's garment (that he had 

spread out)”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بأصحابه صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انليب 
العيد بال أذان هلا وال إقامة، فلما فرغ من الصالة 
خطبهم، فأمرهم بتقوى اهلل: بفعل األوامر واجتناب 
انلوايه ولزوم طاعة اهلل يف الرس والعالنية، وأن 
يتذكروا وعد اهلل ووعيده يلتعظوا بالرهبة والرغبة. 

نساء يف معزل عن الرجال حبيث ال يسمعن ولكون ال
اخلطبة واكن حريصاً ىلع الكبري والصغري، رؤوفا بهم، 
ه إىل النساء، ومعه بالل، فوعظُهن،  مشفقاً عليهم اجتَّ
َ هلن أنهن أكرث  هن بزيادة موعظة َوَبنيَّ رهن، وخصَّ وذكَّ
أهل انلار، وأن طريق جناتهن منها الصدقة؛ ألنها 

فقامت امرأة جالسة يف وَسِطِهن تطىفء غضب الرب. 
وسأتله عن سبب كونهن أكرث أهل انلار يلتداركن 

** 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, led his Companions in the Eid 

prayer without announcing the adhan or Iqaamah 

(second call to prayer). When he completed the prayer, 

he delivered a khutbah. He began by ordering them to 

fear Allah by performing what Allah has commanded 

and avoiding what He has prohibited, and to obey Allah 

in public and in secret. He also ordered them to 

remember the promise of Allah as well as His threat, 

thus admonishing them through hope and fear.  Since 

the women were in a place separate from the men and 

were, thus, not able to listen to the khutbah, and out of 

the Prophet's care and pity for the old and the young, 

he went to them with Bilaal. He preached to them and 

reminded them of the Hereafter, and he further 

instructed them with an advice tailored specifically for 

them. He told them that that they will constitute the 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اء اخلد : من أصاب خدها لون خيالف لونه األصيل من سواد أو خرضة أو غريهما.سفع •
 .من سطة النساء : أي جالسة وسطهن •

 .شهدت : أي حرضت •

 .تكرثن الشاكة : أي تكرثن الشكوى •

 .تكفرن العشري : العشري هو الزوج واملعىن أنكن جتحدن حق الزوج وإحسانه إيلكن لضعف عقولكن •

 .حضَّ : حث •

 .: مجع قرط وهو ما يعلق يف شحمة األذن عند النساء أقراطهن •

 .حليهن : مجع حيل ويه ما يتخذ للزينة من اذلهب والفضة واألحجار الكريمة •

 :فوائد احلديث
 .أن صالة العيد ال يرشع هلا أذان وال إقامة .1

 . استسقاء، وال كسوفاألذان واإلقامة ال يرشاعن لغري الصلوات اخلمس املكتوبة، فال يرشاعن نلافلة، وال جنازة، وال عيد، وال .2

 .واحلث ىلع طاعته واملوعظة واتلذكري يه مقاصد اخلطبة، وقد عدها بعض الفقهاء من أراكن اخلطبة الواجبة -تعاىل-األمر بتقوى اهلل  .3

 .أن الصدقة من أسباب دفع العذاب يوم القيامة .4

 .ف بهما اإلنساناتلخويف واتلحذير يف انلصح بما يبعث ىلع إزالة العيب أو اذلنب الذلين يتص .5

 .العناية بذكر ما تشتد احلاجة إيله من املخاطبني وفيه بذل انلصيحة ملن حيتاج إيلها .6

 .حتريم كرثة شاكية الزوج وكفران العشري؛ ألنهما ديلل ىلع كفران انلعمة وألنه جعله سبباً دلخول انلار .7

ما يدل ىلع رفيع مقامهن يف ادلين وامتثال أمر  -ال يف ذلك الزمانمع ضيق احل-يف مبادرة النساء بالصدقة وابلذل ملا لعلهن حيتجن إيله  .8
 .-صىل اهلل عليه وسلم-الرسول 

 .جواز تصدق املرأة من ماهلا .9

 .سؤال املستفتني للعالم عن العلم للنساء وغريهم .10

 .مرشوعية الصرب، وعدم الشاكية إىل املخلوقني .11

ذلك برتكه فقال: ألنكن تكرثن الشاكة والالكم 
املكروه، وجتحدن اخلري الكثري إذا قرص عليكن 

ريض -املحسن مرة واحدة. وملا اكن نساء الصحابة 
سبَّاقات إىل اخلري وإىل االبتعاد عما  -اهلل عنهم

ب اهلل، أخذن يتصدقن حبليهن اليت يف أيديهن، يغض
وآذانهن، من اخلواتم والقروط، يلقني ذلك يف حجر 

 بالل، حمبة يف رضوان اهلل وابتغاء ما عنده.

majority of the Hellfire inhabitants, and that giving 

charity is their way for salvation, because it alleviates 

Allah's anger. A woman, who was sitting in the middle 

of the crowd, stood up and asked why most of the 

women will enter Hellfire, so that they may avoid doing 

whatever is leading to it. He said it is because women 

complain constantly, speak what is evil, and are 

ungrateful when their spouses fall short with them once.  

Since the female Companions, may Allah be pleased 

with them, had always been striving towards doing 

good and fleeing from what angers Allah, they 

immediately donated their jewelry that they were 

wearing, rings and earrings, and threw it into the lap of 

Bilaal. They did this out of love for Allah and seeking 

His pleasure and His reward. 
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 املراجع:املصادر و

 الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
، دار ابن ه1427 ،1 ط الفوزان، صالح بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة. ه1423 اخلامسة ط مكة، األسدي، مكتبة البسام،

 .اجلوزي. إحاكم األحاكم رشح عمدة األحاكم، البن دقيق العيد، والطبعة جمهولة
   (10620) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  اتلخريج:

 -صىل اهلل عليه وسلم-َصىلَّ بنا رسوُل اهلل 
صالة اخلوف يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه، 
يإيَزاءي العدو، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم  وطائفة ب

ىل بهم ركعة، وقضت ذهبوا، وجاء اآلخرون، فص
 الطائفتان ركعة ركعة

 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, led us in the 
prayer of fear during some of his battles. 

One group stood with him, while the other 
group faced the enemy. He led those with 
him in one Rak‘ah (unit of prayer). This 

group left, and the other group came. So he 
led them in the other Rak‘ah. Each 

performed the Rak‘ah which they missed'. 

 :احلديث .2015
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 

 -صىل اهلل عليه وسلم-َصىلَّ بنا رسوُل اهلل » قال: 
يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه،  صالة اخلوف

وطائفة بِإَِزاِء العدو، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم 
ذهبوا، وجاء اآلخرون، فَصىلَّ بهم ركعة، وقََضِت 

 «.الطائفتان ركعة ركعة

** 

2015. Hadith: 

‘Abdullaah ibn ‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be 

pleased with them both, reported: "The Messenger of 

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

led us in the prayer of fear during some of his battles. 

One group stood with him, while the other group faced 

the enemy. He led those with him in one Rak‘ah. This 

group left, and the other group came. So he led them in 

the other Rak‘ah. Each performed the Rak‘ah which 

they missed''. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صالة اخلوف  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انليب 
بأصحابه يف بعض حروبه مع املرشكني حينما اتلىق 

مون بعدوهم من الكفار وخافوا من َشنِّ الغارة املسل
عليهم عند اشتغاهلم بالصالة، والعدو يف غري القبلة، 

الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم-فقسم انليب 
طائفتني، طائفة قامت معه يف الصالة، وطائفة وجاه 
العدو، حيرسون املصلني. فصىل باليت معه ركعة، ثم 

 حنر العدو، وجاءت ذهبوا وهم يف صالتهم فوقفوا يف
-الطائفة اليت لم تصل، فصىل بها ركعة ثم سلم انليب 

. فقامت الطائفة اليت معه -صىل اهلل عليه وسلم
أخرًيا فقضت الركعة ابلاقية عليها، ثم ذهبوا 
للحراسة، وقضت الطائفة األوىل الركعة اليت عليها 
أيضا، وهذه صفة من الصفات الواردة لصالة اخلوف، 

-ريض اهلل عنهما-نها كما قال ابن عباس والقصد م
: )وانلاس لكهم يف صالة، ولكن حيرس بعضهم 

 بعضا(. رواه ابلخاري.

** 

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

him, led his Companions in the prayer of fear in some 

of his wars with the unbelievers. In those wars, the 

Muslims feared that the enemies, who were not 

stationed in the direction of the prayer, would attack 

them while they were praying.  So the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, divided the 

Companions into two groups: one stood with him to 

pray, and the other faced the enemy to guard those 

praying. The Prophet led the troops standing with him 

in one Rak‘ah. This group left, while in a state of prayer, 

to the defense line. Then the troops that had not yet 

prayed joined the Prophet in the other Rak‘ah. As the 

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

ended his prayer, the group that had just prayed with 

him resumed the prayer so as to make up for the 

Rak‘ah which they missed. They finished their prayer 

and left. Then the first group performed the Rak‘ah 

which they missed while they were on guard.   This is 

one of the ways the prayer of fear was done. Ibn 

‘Abbaas said, "Everyone was praying but guarding 

each other." [Al-Bukhari] 
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 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .صالة اخلوف : أي الصالة حني تصىل حال اخلوف •

 .أي غزواته، ويه غزوة اكنت يف جهة جند يف بعض أيامه : •

 .طائفة : مجاعة من اجليش •

 .بإزاء العدو : بمحاذاة العدو مقابلة هل حترس اجليش •

 .العدو : من بينك وبينه عداوة، يطلق ىلع الواحد واجلمع •

جليش من حراسة، فقد أتمت الطائفة قضت الطائفتان : أتمت ُك واحدة صالتها، واملراد ُك واحدة قضت بعد األخرى ال مجيعا؛ ئلال خيلو ا •
 .األخرية صالتها ثم ذهبت حترس، ثم جاءت الطائفة األخرى فأتمت صالتها بالركعة ابلاقية

 :فوائد احلديث
قتها مرشوعية صالة اخلوف عند وجود سببها، حرًضا أو سفًرا، ختفيًفا ىلع األمة ومعونة هلم ىلع جهاد األعداء، وأداًء للصالة يف مجاعة يف و .1

 .املحدد

 .عية اإلتيان بها ىلع هذه الكيفية اليت ذكرت يف احلديثمرشو .2

 .أن احلركة الكثرية ملصلحة الصالة، أو للرضورة، ال تبطل الصالة .3

 .احلرص الشديد ىلع اإلتيان بالصالة يف وقتها ومع اجلماعة، فقد سمح بأدائها ىلع هذه الصفة حمافظة ىلع ذلك .4

 .ين يبغون الغوائل للمسلمنيأخذ األهبة، وشدة احلذر من أعداء ادلين، اذل .5

 .وجوب صالة اجلماعة ىلع الرجال سفًرا وحرًضا يف حال األمن واخلوف .6

 .صالة اجلماعة تدرك بركعة .7

 املراجع:املصادر و

عة م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طب 2006 - ـه1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
ه. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد 1426مكتبة الصحابة االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

ر إحياء الرتاث العريب ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دا1422زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
 .األوىل الطبعة مرص، القاهرة، املنهاج، دار انلجيم، حيىي بن ألمحد- األحاكم تأسيس. بريوت –

   (7188) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
كِّ  •

ُ
 .د ىلع فعلهاَعَزائِِم : يه اليت أ

 :فوائد احلديث
جود يف ص .1  .استحباب السُّ

 .أن الَمْسنُونَات قد يكون بعضها آكد من بعض .2

 املراجع:املصادر و

ه. سبل السالم رشح 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح 

م. تسهيل اإلملام بفقه  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
 .م 2006 _ ـه 1427ف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، األحاديث من بلوغ املرام، تأيل

   (11238) الرقم املوحد:

-ص ليس من عزائم السجود، وقد رأيت انليب 
  يسجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم

The prostration of Surah Saad (a chapter of 
the Quran) is not a compulsory one but I 
saw the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, prostrating while 
reciting it 

 :احلديث .2016
ص ليس »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

جود، وقد رأيت انليب  صىل اهلل عليه -من َعَزائِِم السُّ
 .«يَسجد فيها -وسلم

** 

2016. Hadith: 

Ibn Abbaas, may Allah be pleased with them, reported: 

"The prostration of Saad (a chapter of the Quran) is not 

a compulsory one but I saw the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, prostrating while 

reciting it. 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جود" يعىن  معىن احلديث: "ص " ليس من َعَزائِِم السُّ
أن سجدة اتلالوة اليت يف سورة ص سنة غري واجبة؛ 
مر ىلع تأكيد فعلها، بل الوارد 

َ
ألنه لم يرد فيها أ

 -عليه الصالة والسالم-بصيغة اإلخبار؛ بأنَّ داود 
صىل اهلل -، وَسَجَدها نبيُّنَا -تعاىل-فعلها توبة هلل 

ُ ىلع داوَد  -عليه وسلم ا أْنَعم اّللَّ عليه -شكرا؛ لمَّ
بالُغْفَران، ويدل هل ما رواه النسايئ،  -الصالة والسالم

قال: )سجدها داود توبة،  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّه 
 .ونْسُجدها شكًرا(

** 

The meanig of the Hadith: "The prostration of Saad is 

not a compulsory one". It means that the prostration of 

reciting the Surah Saad is Sunnah (the practice of the 

Prophet) and not obligatory, because no emphatic 

instruction has been reported from the Prophet 

concerning it. Rather, the wording narrated is in the 

form of a report, that Dawud, peace be upon him, 

prostrated it as a repentance to Allah. And our Prophet, 

may Allah's peace and blessings be upon him, 

prostrated out of thankfulness; because Allah blessed 

Dawud, peace be upon him, with forgiveness. There is 

another supporting evidence in Sunan An-Nisaa'ee in 

its favor, which is reported as  the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "Dawud 

prostrated in this verse, out of repentance, and we 

prostrate it out of thankfulness to Allah.' 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابليهيق الزبار. راوي احلديث:

 -يض اهلل عنهمار-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 السنن الكربى للبيهيق. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وسادة : بكرس الواو ثم سني مهملة مفتوحة، ويه املخدة، ولك ما يوضع حتت الرأس، واجلمع: وسد. •
 .فرىم بها : قذف بها منكًرا ىلع صاحبها •

 .فأومئ : املراد باإليماء هنا: خفض الرأس يف حايل الركوع والسجود •

 :فوائد احلديث
ُ َنْفًسا إِالَّ وُْسَعَها{أن يصيل قاعدً  -اذلي ال يستطيع القيام-أنَّ للمريض  .1  .ا، قال تعاىل: }اَل يَُكلُِّف اّللَّ

 .أنَّه يويمء إيماء، وجيعل سجوده أخفض من ركوعه؛ يلمزي بني الركنني يف أفعاهل، وألنَّ السجود رشاًع أخفض من الركوع .2

 به، وإنما يصيل اإلنسان حسب استطاعته، وإذا لم أنَّه يكره للمصيل أن يرفع هل يشء يسجد عليه، وأنَّ هذا من اتللكف، اذلي لم يأذن اهلل .3
 .يستطع الوصول إىل األرض أومأ يف حالة الركوع، ويف حالة السجود، وقد اتَّىق اهلل ما استطاع

 .مرشوعية عيادة املريض، وإرشاده إىل ما يصلح دينه .4

 .، فيكون يف هذا قدوة للزعماء والرؤساء، وعيادته أصحابه، وتفقده أحواهلم-صىل اهلل عليه وسلم-كمال ُخلِق رسول اهلل  .5

 .أنَّ ادلاعية املوفق ال يدع انلصح واإلرشاد يف ُك ماكن حيل فيه، ىلع أيَِّة حال يكون فيها، لكن حبكمة، وُحْسن ترصف .6

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: حممد عبد القادر 1994 – 1414سنن ابليهيق الكربى، ألمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق، مكتبة دار ابلاز، مكة املكرمة، 
ه. تمام املنة يف اتلعليق ىلع فقه السنة، 1423عطا. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

صل ىلع األرض إن استطعت، وإال فأوم إيماء، 
  واجعل سجودك أخفض من ركوعك

Pray on the ground if you are able to; and if 
not, then use gestures and make your 
prostration lower than your bowing. 

 :احلديث .2017
: أن رسول -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

اعد مريضا، فرآه يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ىلع وَِساَدٍة، فأخذها فََرىَم بها، فأخذ عوًدا يلُصيل 

َصلِّ ىلع األرض إن »عليه، فأخذه َفَرىَم به وقال: 
ْوِمْئ إِيَماًء، واْجَعْل س

َ
جودك أخَفَض استطعت، َوإاِل فَأ

 «.من رُكوُعك

** 

2017. Hadith: 

Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with him, 

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

and blessings be upon him, visited a sick person and 

saw him pray on a pillow. He took the pillow and threw 

it away. The man took it, again with the intention to pray 

on it, and the Messenger of Allah once again threw it 

away. He then said: ‘Pray on the ground if you are able 

to; and if not, then use gestures and make your 

prostration lower than your bowing”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث الرشيف كيفية صالة املريض اذلي ال 
يستطيع تمكني جبهته من األرض بأن الواجب عليه 
الصالة حسب االستطاعة، واإليماء حال الركوع 
والسجود، وأن يكون سجوده أكرث اخنفاضاً من 

 ركوعه.

** 

This noble Hadith demonstrates how a sick person who 

is unable to place his forehead on the ground can pray. 

He is obligated to pray according to his ability and is 

allowed to use gestures instead of bowing and 

prostration, but his prostration should be lower than his 

bowing. 
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ة، نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم، حتقيق: حبيب ه. كشف األستار عن زوائد الزبار ىلع الكتب الست1409،  3نارص ادلين األبلاين، دار الراية، ط
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   (10952) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود أمحد الرتمذي النسايئ ابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عمر  اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 صالة الليل : أي عددها. •
 .مثىن مثىن : يسلم من ُك ركعتني •

 :فوائد احلديث
 .والصحيح الليل فقط أن صالة الليل وانلَّهار مثىَْن مثىَْن، .1

  صالة الليل وانلهار مثىن مثىن
(Voluntary) prayer in both the day and 

night is performed in units of two 
 ٌRak'ats... 

 :احلديث .2018
صىل اهلل -انليب ، عن -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر

 «.صالة الليل وانلَّهار مثىَْن مثىَْن »قال:  -عليه وسلم

** 

2018. Hadith: 

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

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

him, said: "(Voluntary) prayer in both the day and night 

is performed in units of two Raka'ts". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن احلديث: " صالة الليل وانلَّهار مثىَْن مثىَْن " هذا 
احلديث : أصله يف الصحيحني:  بلفظ: ) صالة الليل 

نلَّهار( ويه زيادة مثىَْن مثىَْن ( زاد بعض الرواة: )وا
ضعيفة، واملعىن: أن من أراد أن يتطوع يف الليل أو 
انلَّهار، فليَُسلِّم من ُك ركعتني؛ كما جاء ُمرصحا به 

ملا  -ريض اهلل عنهما-يف صحيح مسلم عن ابن عمر
سئل: "ما مثىَْن مثىَْن؟" قال: "أن تُسلِّم يف ُك ركعتني" 

أي: ال جيوز  وهذا قول أكرث  العلماء يف صالة الليل
اتلطوع بأكرث من ركعتني يف صالة الليل، إال ما اكن 
نة بذلك . أما  من صالة الوتر، فله الزيادة ثلبوت السُّ
صالة انلَّهار فال بأس بالزيادة ىلع ركعتني واألفضل 

 مثىَْن مثىَْن.

** 

Explanation of the Hadith: "(Voluntary) prayer in both 

the day and night is performed in units of two Rak'ats." 

This Hadith was originally narrated by al-Bukhari and 

Muslim with the wording: "The night prayer is to be 

performed in units of two Rak'ats." Some narrators 

added the words "and the day prayer", but this addition 

is weak.  The meaning is that if anyone wishes to 

perform voluntary prayers at night or in the daytime, he 

should make Tasleem after every two rak`ats. This was 

explicitly stated in Sahih Muslim in the Hadith reported 

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

When Ibn ̀ Umar was asked about the meaning of "units 

of two Rak'ats", he said: "It is that you make Tasleem 

after each two rak`ats."  This is the opinion of the 

majority of scholars concerning the night prayer. In 

other words, it is not permissible to offer voluntary 

prayers at night with more than two rak`at for each unit. 

Witr prayer is an exception to this ruling, and a person 

can perform more than two rak`ats in it, because this is 

established by the Sunnah.  However, in the voluntary 

prayers during the daytime, it is permissible for a 

person to perform more than two rak`ats per each 

prayer. However, it is preferable to perform them in 

units of two Rak'ats. 
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 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  مسند  اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
اإلمام أمحد،  ه. مسند1421تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، 

 بن حممد: تأيلف الرتمذي، سنن. ه1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث 
السنن الكربى، تأيلف:     .ه1395 اثلانية،: الطبعة احلليب، ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس

ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد 1421أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
الكبري ىلع منت املقنع، تأيلف: عبد الرمحن بن ه. الرشح 1430القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه ، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 

بن صالح حممد بن أمحد بن قدامة املقديس، انلارش: دار الكتاب العريب للنرش واتلوزيع. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل 
لوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن ب

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن  2003 - ـه 1423انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت عرفة. الرشح املمتع، تأيلف : حممد بن صالح العثيمني، حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد 

ُ
رمضان، وأ

 .ه1428 - 1422انلارش: دار ابن اجلوزي  الطبعة: األوىل، 
   (11260) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ذ شيئًا اكحلجرة ويه الغرفة. •  احتجر حجرة : بالراء؛ أي: اختَّ

صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة 
  املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة

O people! Pray at your homes, for a 
person’s best prayer is the one he performs 

at his home except the obligatory prayer. 

 :احلديث .2019
نَّ انلَّيِبَّ  -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت 

َ
َصىلَّ -أ

ََذ ُحْجَرةً يِف الَمْسِجِد ِمْن َحِصرٍي،  -اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ  اختَّ
 ِ ِفيَها يَلَايِلَ  -وََسلَّمَ  َصىلَّ اهلُل َعلَيْهِ -فََصىلَّ رَُسوُل اّللَّ

َحىتَّ اْجتََمَع إِيَلِْه نَاٌس، ُثمَّ َفَقُدوا َصْوتَُه يَلْلًَة، َفَظنُّوا 
نَُّه قَْد نَاَم، فََجَعَل َبْعُضُهْم يَتََنْحنَُح؛ يِلَْخُرَج إِيَلِْهْم، 

َ
أ

يُْت ِمْن َصِنيِعُكْم، َحىتَّ »َفَقاَل: 
َ
ي َرأ ِ َما َزاَل بُِكُم اذلَّ

ْن يُْكَتَب َعلَيُْكْم، َولَْو ُكِتَب َعلَيُْكْم َما َخشِ 
َ
يُت أ

فَْضَل 
َ
َها انلَّاُس يِف ُبيُوتُِكْم، َفإِنَّ أ يُّ

َ
ُقْمتُْم بِِه، َفَصلُّوا أ

اَلَة الَمْكتُوبةَ   «.َصاَلِة الَمْرِء يِف بَيِْتِه ِإالَّ الصَّ

** 

2019. Hadith: 

Zayd ibn Thaabit, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, took for himself a room in the 

mosque made of straw mats. He prayed in it for a few 

nights until some people gathered with him for the night 

prayer. One night they did not hear his voice and 

thought he had slept, so some of them started to attract 

his attention to their presence by clearing their throats 

so that he would come out. The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, then said: "You kept 

doing what I saw you doing till I feared that this prayer 

might become obligatory upon you, and if it were to 

become obligatory upon you, you would not be able to 

observe it. O people! Pray at your homes, for a person’s 

best prayer is the one he offers at his home except the 

obligatory prayer". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
اختذ هل حجرة يف أحد زوايا املسجد من  -وسلم

حصري، والظاهر أنه اكن معتكًفا، واكن يقوم الليل 
ون به إىل أن اكن بعد  فيها فسمعه رجال فجاؤوا يأتمُّ

يلال لم يسمعوا صوته؛ فظنوه نائماً، وقاموا  عدة
-بإصدار بعض األصوات إليقاظه، فخرج إيلهم 

، وبني هلم بأنه لم ينم بل -عليه الصالة والسالم
خيش أن يُفرض عليهم قيام الليل، وبنيَّ هلم أنه إن 
فُرض لن يستطيعوا القيام به، كما بنيَّ هلم أن أفضل 

 صالة انلافلة هلم يف بيوتهم.

** 

This Hadith informs us that the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, took for himself a 

room made of straw mats in a corner of the mosque. 

Apparently, he was observing I`tikaaf (seclusion for 

worship) and was performing voluntary night prayers 

(Qiyaam) in that room. When some Muslims heard him 

pray, they stood in rows behind him in congregation. 

They kept doing this for some nights until one night they 

did not hear his voice. They thought he was asleep so 

they started to make some sounds so as to wake him 

up. The Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, came out to them and told them that he was 

not asleep, but that he feared that if they kept doing this, 

the voluntary night prayer would become obligatory 

upon them. He further explained that if it became 

obligatory to perform the night prayer, they would not 

be able to observe it. He also informed them that the 

best voluntary prayer is that offered in one’s house. 
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 .: من حصري، فيه منسوجة من سعف انلخلخبصفة : أي •

 .فتتبع إيله رجال : فتطلبه رجال؛ يلقتدوا به يف صالته •

 .املكتوبة : املفروضة، ويه الصلوات اخلمس •

 :فوائد احلديث
 .جواز حجز ماكن يف املسجد لالعتاكف، واالختصاص به للعبادة والراحة، إذا اكن هناك حاجة، واكن ال يضيق باملصلني .1

إلمام ولو اكن اإلمام يف حجرة ال يراه املأموم، أو اكن أحدهما يف السطح، واآلخر يف املاكن األسفل، إذا اكنا مجيًعا جواز اقتداء املأموم با .2
 .باملسجد

بانتقال  فيه ديلل ىلع أنَّ احلائل بني اإلمام واملأمومني غري مانع من صحة الصالة واالقتداء، وقال انلووي: يشرتط لصحة االقتداء علم املأموم .3
 .مام، سواء صليا يف املسجد، أو يف غريه، أو أحدهما فيه، واآلخر يف غريه باإلمجاع. اهاإل

الَّ من عذر، أنَّ صالة انلافلة بابليت أفضل؛ تلنوير ابليت بالصالة، وابُلعد عن الرياء والسمعة، أما املكتوبة فالواجب اإلتيان بها يف املسجد، إ .4
 .هذا يف حق الرجال امللكفني

 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام  -م.  2003ه، 1423األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  توضيح -
 -م.  2014ه، 1435من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

   (11292) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

صلوا صالة كذا يف حني كذا، وصلوا صالة كذا 
ت الصالة فليؤذن يف حني كذا، فإذا حرض

 أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم قرآنا
 

Offer this prayer at this time and that 
prayer at that time. When the time for a 

prayer is due, let one of you call the azan, 
and let the one who knows the Qur’an most 

lead the prayer. 

 :احلديث .2020
-رو بن َسِلمة، قال عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عم

أي -: قال يل أبو قالبة: أال تلقاه فتسأهل؟ -أي أيوب
قال فلقيته فسأتله فقال: كنا  -تسأل عمرو بن سلمة

كبان فنسأهلم: ما  بماء ممر انلاس، واكن يمرُّ بنا الرُّ
للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن 

ذا، فكنُت اهلل أرسله، أوىح إيله، أو: أوىح اهلل بك
أحفظ ذلك الالكم، وكأنما َيَقرُّ يف صدري، واكنت 
م بإسالمهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه،  العرب تَلَوَّ
فإنه إن ظهر عليهم فهو نيب صادق، فلما اكنت وقعة 
أهل الفتح، باَدر ُكُّ قوم بإسالمهم، وَبَدر أيب قويم 
بإسالمهم، فلما قدم قال: جئتكم واهلل من عند 

َصلُّوا »حقا، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-يب انل
صالة كذا يف حني كذا، وَصلُّوا صالة كذا يف حني 
كذا، فإذا حرضت الصالة فليؤذِّن أحدكم، 

فنظروا فلم يكن أحد «. ويلَؤمَّكم أكرثكم قرآنا
موين  كبان، فقدَّ أكرث قرآنا مين، ملا كنت أتلىق من الرُّ

ع سنني، واكنت يلع بني أيديهم، وأنا ابن ست أو سب
بُْردة، كنت إذا سجدت َتَقلَّصت عين، فقالت امرأة 
وا عنا اْسَت قارئكم؟ فاشرتوا  من اليح: أال ُتَغطُّ
فقطعوا يل قميصا، فما فرحُت بيشء فريح بذلك 

 القميص.

** 

2020. Hadith: 

Ayyub reported from Abu Qilaabah from ‘Amr ibn 

Salamah, so Ayyub related: "Abu Qilabah said to me: 

'Will you not meet and ask him ('Amr ibn Salamah)' I 

said: 'I met him and asked him, so he said: ‘We were at 

a water place that was a thoroughfare for people. 

Riders would pass by us, and we would ask them: 

“What are people up to? What are people up to? Who 

is that man?” They would say: “He claims that Allah has 

sent him and revealed to him. Or Allah has revealed 

such and such.” So I used to memorize that speech, as 

if it was instilled in my heart. Meanwhile, the Arabs 

(Bedouin tribes) delayed their conversion to Islam until 

the Conquest. So they would say: “Leave him and his 

people, for indeed if he prevails over them, he is a true 

Prophet.” When the incident of the people of Conquest 

took place, every tribe rushed to embrace Islam, and 

my father hurried to embrace Islam before (the rest of) 

my tribe. When he came back, he said: “By Allah, I have 

come to you from the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, for sure! He said: 'Offer this 

prayer at this time and that prayer at that time. When 

the time for a prayer is due, let one of you call the azan, 

and let the one who knows the Qur’an most lead the 

prayer.'” They checked and found none with more 

Qur’an than me, for I used to meet the riders. Therefore, 

they made me to lead them, when I was only six or 

seven years old. I had on me a garment, which would 

recede when I would prostrate. A lady from the tribe 

thus said: “Will you not cover the bottom of your reader 

from us?” So they bought (a piece of cloth) and cut me 

an apparel. I had never been so happy with anything as 

I was with that apparel"'’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قال أيوب السختياين: قال يل أبو قالبة اجلريم: أاَل 
تلىق عمرو بن سلمة فتسأهل عن األحاديث اليت 
عنده. قال: فلقيت عمرو بن سلمة فسأتله، فقال 

و بن سلمة: كنا بموضع نزنل به واكن موضع عمر
مرور انلاس، واكن يمر بنا الراكب فنسأهلم عن انليب 

** 

Ayyub al-Sakhtiyaani reports from Abu Qilaabah al-

Jarmi who said: "Why do you not meet ‘Amr ibn 

Salamah and ask him about the hadiths that he 

knows?" He said: "I met ‘Amr ibn Salamah and asked 

him. So ‘Amr ibn Salamah said: 'We were in a place 

that we would stay in, and people would pass by. When 

riders passed by us, we would ask them about the 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 عمرو بن َسِلمة اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ماء : املزنل اذلي يزنل عليه انلاس. •
كبان : مجع راكب اإلبل خاصة، ثم اتسع فيه •  .فأطلق ىلع من ركب دابة الرُّ

 .َيَقرُّ : يستقر •

م : تنتظر •  .تَلَوَّ

 .ظهر : انترص •

 .باَدر : أرسع •

 .بُْردة : كساء أسود مربع فيه خطوط صفر تلبسه األعراب •

 .َتَقلَّصت : اجنمعت وانضمت •

وعن حال العرب معه،  -صىل اهلل عليه وسلم-
فيقولون يزعم أن اهلل أرسله، وأوىح إيله بكذا مما 
سمعوه من القرآن، فكنت أحفظ ذلك القرآن حفًظا 

رب تنتظر متقنًا كأنه يُلصق يف صدري، واكنت الع
وال تسلم حىت تُفتح مكة، فيقولون: اتركوه وقومه 
قريشا فإنه إن انترص عليهم فهو نيب صادق. فلما 
فُتحت مكة أرسع ُك قوم بإسالمهم، وأرسع أيب 

صىل اهلل -فأسلم أول قومه، وذهب إىل رسول اهلل 
فلما جاء من عنده قال: جئتكم واهلل  -عليه وسلم

حقا، وأخربهم  -ليه وسلمصىل اهلل ع-من عند انليب 
قال هلم: صلوا صالة كذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه 

يف وقت كذا، وصلوا صالة كذا يف وقت كذا، وإذا 
حرضت الصالة فليؤذن أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم 
حفًظا للقرآن. فنظروا فلم يكن أحد أكرث حفًظا 
للقرآن مين، ملا كنت أتلىق الراكب وأحفظ منهم 

وين أصيل بهم واكن عمرى حينئذ ست القرآن، فقدم
أو سبع سنني، واكن يلعَّ ثوب قصري كنت إذا سجدت 
اجنمع يلعَّ وانكشف عين، فقالت امرأة من قويم: 
أال تغطوا عنا عورة قارئكم. فاشرتوا يل قميصا فما 
فرحت بيشء فريح بذلك القميص. وال يستدل بهذا 

نها احلديث ىلع عدم رشط سرت العورة يف الصالة أل
واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك قبل علمهم 

 باحلكم.

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

and the stance of the Arabs toward him. They would 

say that he claims that Allah has sent him and revealed 

to him such and such from what they heard of the 

Qur’an. So I would memorize that Qur’an perfectly as if 

it was instilled in my heart. The Arabs delayed their 

conversion to Islam until after Makkah was conquered. 

They would say: ‘Leave him and his Quraysh folks, for 

if he has victory over them, then he is a true Prophet.’ 

So when Makkah was conquered, each tribe hastened 

to convert, and my father was the first member of my 

tribe to embrace Islam. He went to the Messenger of 

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

When he returned from him, he said: ‘By Allah, I have 

come to you from the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, for sure!’ He told them that the 

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

said to them: ‘Offer this prayer at this time and that 

prayer at that time. When the time for a prayer is due, 

let one of you call the azan, and let the one who knows 

the Qur’an most lead the prayer.’ They checked and 

found none with more Qur’an than me, for I used to 

meet the riders and learn the Qur’an from them. So they 

made me their prayer leader although I was then six or 

seven years old. I was wearing a short garment that 

would recede on my body when I would prostrate. A 

lady from the tribe said, ‘Will you not cover the private 

parts of your reciter from us?’ So they bought me an 

apparel. I had never been so happy with anything as I 

was with that apparel.'"  This Hadith does not indicate 

that covering one's private parts during prayer is not 

required, for it only tells the story of a certain incident. 

It is probable that this incident took place before those 

involved in it learned of the relevant ruling. 
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 .اْست : عورة •

 :فوائد احلديث
 .جواز إمامة الصيب املمزي يف الفريضة .1

 . األحق باإلمامة األكرث حفظاً للقرآن .2

 .ية األذانمرشوع .3

 .أن القرآن سبب لرفعة اإلنسان، وعلو مقامه يف ادلنيا واآلخرة .4

 .أن اتلميزي يكون بالسادسة أو السابعة حبسب قوة إدراك الصيب .5

 املراجع:املصادر و

ح ه. عمدة القاري رش1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 حممد بن صالح بن إسماعيل بن حممد: املؤلف السالم، سبل. بريوت –صحيح ابلخاري، ملحمود بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

ييب القت بكر أىب بن حممد بن ألمحد ابلخاري، صحيح لرشح الساري إرشاد. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة احلديث، دار: انلارش الصنعاين،
 .ه 1323املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 

   (11296) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

234 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ة بن شعبة املغري اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

صىل بنا املغرية بن شعبة فنهض يف الركعتني، 
قلنا: سبحان اهلل، قال: سبحان اهلل ومىض، فلما 

أتم صالته وسلم، سجد سجدِت السهو، فلما 
 صىل اهلل عليه-انرصف، قال: رأيت رسول اهلل 

 يصنع كما صنعت -وسلم

 

Al-Mugheerah ibn Shu`bah led us in 
prayer, and he stood up directly after 

offering the second Rak`ah (without sitting 
for Tashahhud), so we said: "Subhaan-

Allah" (Glory be to Allah) whereupon he 
said: "Subhaan-Allaah" and continued with 
the prayer. When he completed his prayer 

and ended it with Tasleem, he made two 
prostrations of forgetfulness. When he left 
the prayer, he said: "I saw the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be 
upon him, do as I did. 

 :احلديث .2021
َصىلَّ بِنَا املغرية بُن ُشْعبََة عن زياد بن عالقة قال: 

َفنََهَض يف الركعتني، قلنا: سبحان اهلل، قال: سبحان 
َتمَّ َصاَلتَُه وََسلََّم، َسَجَد َسْجَدَِتِ 

َ
ا أ اهلل َوَمىَض، فَلَمَّ

ا انرَْصََف، قَاَل:  ْهِو، فَلَمَّ يُْت رسول اهلل »السَّ
َ
صىل -َرأ

 «.يَْصَنُع َكَما َصَنْعُت  -اهلل عليه وسلم

** 

2021. Hadith: 

Ziyaad ibn `Alaaqah reported: "Al-Mugheerah ibn 

Shu`bah led us in prayer, and he stood up directly after 

offering the second Rak`ah (without sitting for 

Tashahhud), so we said: 'Subhaan-Allah' (Glory be to 

Allah) whereupon he said: 'Subhaan-Allaah' and 

continued with the prayer. When he completed his 

prayer and ended it with Tasleem, he made two 

prostrations of forgetfulness. When he left the prayer, 

he said: 'I saw the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, do as I did" '. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -يبني احلديث من فعل املغرية بن شعبة 
أنه سها يف صالته، فلم يتشهد وسبح خلفه  -عنه

انلاس ففطن، ولكنه أكمل صالته، وبعد السالم 
ك لفعل الرسول سجد سجدتني للسهو؛ وعزا فعله ذا

. األصح أن سجود السهو -صىل اهلل عليه وسلم-
يكون قبل السالم؛ حلديث عبد اهلل بن مالك ابن 

 حبينة، متفق عليه.

** 

The Hadith explains the action of Al-Mugheerah ibn 

Shu`bah, may Allah be pleased with him, when he was 

forgetful in his prayer and did not recite the first 

Tashahhud (after offering the second Rak`ah). The 

people behind him said "Subhaan-Allah" to draw his 

attention to it, whereupon he realized his mistake. 

However, he continued with his prayer and after ending 

the prayer with Tasleem, he made two prostrations of 

forgetfulness (sujud as-sahw), saying that he had done 

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

blessings be upon him, did in the same situation. It is 

more correct to perform the two prostrations of 

forgetfulness before Tasleem, according to the Hadith 

reported by `Abdullah ibn Maalik ibn Buhaynah and 

narrated by Al-Bukhari and Muslim. 
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 :فوائد احلديث
تني قبل احلديث اذلي معنا يدل ىلع أنَّ من سها عن القعود للتشهد األول فقام، فإن استتم قائًما قبل أن يذكره فإنه ال يعود، لكنَّه يسجد سجد .1

 الم.الس
 .وأما إن ذكره قبل أن ينتصب قائًما، فإنه جيب عليه الرجوع، واجللوس، واإلتيان به .2

 املراجع:املصادر و

يق: أمحد سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتق
يب، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العر

م. سنن ادلاريم، حتقيق: حسني 2001ه، 1421اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
م. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن 2000ه، 1412لنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل سليم أسد ادلاراين، دار املغين ل

 .م 2003ه، 1423عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 
   (11234) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يف بيته  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل رسول اهلل 
  اك  وهو شَ 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, prayed in his 

house during his illness. 

 :احلديث .2022
-قالت: صىل رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

يف بيته وهو َشاٍك، صىل جالسا،  -صىل اهلل عليه وسلم
وا، ملا وصىل وراءه قوم ِقيَاًما، فأشار إيلهم: أِن اْجِلسُ 

انرَْصََف قال: إنما ُجِعَل اإلماُم يِلُْؤَتمَّ به: فإذا ركع 
فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع اهلل ملن 
محده فقولوا: ربنا لك احلمد، وإذا صىل جالسا فصلوا 

 «.جلوسا أمجعون

** 

2022. Hadith: 

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

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, prayed in his house during his 

illness. He prayed while sitting and the people prayed 

behind him while standing. He pointed to them to sit 

down. When he had finished the prayer, he said: 

"Verily, the imam is appointed in order to be followed. 

So when he bows, you should bow, and when he raises 

his head, you should do the same. And if he says: 

Sami` Allahu liman hamidah (Allah hears those who 

praise Him), you should say: Rabbana lakal hamd (Our 

Lord, all praise is due to You).  And if the imam prays 

while sitting, you all should pray while sitting as well". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث صالة انليب 
مام، جالًسا ملرضه، وفيه بيان صفة اقتداء املأموم باإل

 -صىل اهلل عليه وسلم-ومتابعته هل. فقد أرشد انليب 
املأمومني إىل احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي 
به ويتابع، فال خيتلف عليه بعمل من أعمال الصالة، 
وإنما تراَع َتنَقالته بنظام فإذا كرب لإلحرام، فكربوا 
أنتم كذلك، وإذا َركع فاركعوا بعده، وإذا ذكركم أن 

 جميب ملن محده بقوهل: "سمع اهلل ملن محده" اهلل
فامحدوه تعاىل بقولكم: "ربنا لك احلمد"، وإذا سجد 
فتابعوه واسجدوا، وإذا صىل جالساً لعجزه عن القيام؛ 

صلوا جلوساً، ولو كنتم ىلع  -فتحقيقاً للمتابعة-
صىل اهلل -القيام قادرين.  فقد ذكرت اعئشة أن انليب 

املرض فصىل جالساً، واكن  اشتىك من -عليه وسلم
الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه؛ 
فصلوا وراءه قياما فأشار إيلهم: أن اجلسوا. فلما 
انرصف من الصالة أرشدهم إىل أن اإلمام ال خيالف، 
وإنما يوافق؛ تلحقق املتابعة اتلامة واالقتداء الاكمل، 

قيام حبيث يصىل املأموم جالساً مع قدرته ىلع ال
جللوس إمامه العاجز، وهذا إن ابتدأ بهم الصالة 
جالساً صلوا خلفه جلوًسا، وإن ابتدأ بهم اإلمام 

** 

This Hadith contains a description of how the Prophet, 

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

during his illness. It also explains how the  congregation 

should follow the imam and imitate him. The Prophet, 

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

the congregation to the wisdom behind appointing the 

imam, which is that he should be followed and imitated 

in order for people to not act differently from his actions 

during the prayer. Rather, the movements of the imam 

are to be followed in the same order. So if the imam 

says the Takbeerat-ul-Ihram (opening Takbeer [saying 

Allahu Akbar]), then all of the congregation should do 

this after him, and if he goes into the bowing position, 

then all of the congregation should bow after him as 

well. If the imam reminds you that Allah answers those 

who praise Him by saying: Sami` Allahu liman hamidah 

(Allah answers those who praise Him), then you should 

all praise him by saying: Rabbana lakal hamd (Our 

Lord, all praise is due to You). Then when he 

prostrates, all of you should follow him in prostration, 

and if the imam prays while sitting because of his 

inability to stand, then to manifest complete imitation, 

you should all pray while sitting, even if you are all able 

to stand. `A'ishah, may Allah be pleased with her, 

mentioned that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, felt ill, and he prayed while 

sitting down for that reason. The companions thought 

that they should stand up because they had the ability 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 شاك : بوزن قاض، مريض. •
 .وإذا رفع : من الركوع ومن السجود •

 .سمع اهلل ملن محده : أجاب اهلل ادلاعء ملن محده •

 .ربنا لك احلمد : ربنا استجب نلا أو ربنا أطعناك، لك احلمد، وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع معىن ادلاعء ومعىن اخلرب •

 .فصلوا جلوسا : ولو اكنوا قادرين ىلع القيام •

 :فوائد احلديث
 .ما جيوز ىلع البرش من األسقام واألمراض؛ الزدياد قدره رفعة -صىل اهلل عليه وسلم-أنه جيوز ىلع انليب  .1

 .جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه .2

 .جواز اإلشارة يف الصالة للحاجة .3

 .وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة وحتريم املسابقة .4

 .حتريم خمالفة اإلمام وبطالن الصالة بها .5

 .أن األفضل يف املتابعة، أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة. قال الفقهاء: وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال .6

 .أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف الصالة؛ االقتداء واملتابعة .7

 .اعة انلظام، وعدم املخالفة واالنشقاق ىلع الرؤساءحَتَتُم طاعة القادة ووالة األمر ومرا .8

 ."احلمدأن املأموم يقول: "ربنا لك احلمد" بعدما يقول اإلمام: "سمع اهلل ملن محده"، واملنفرد واإلمام يقول: "سمع اهلل ملن محده، ربنا ولك  .9

عن املأمومني القادرين عليه، مع أنه أحد أراكن الصالة،  وجوب متابعة اإلمام، وأنها مقدمة ىلع غريها من أعمال الصالة؛ فقد أسقط القيام .10
 .ُك ذلك؛ ألجل كمال االقتداء

 .صىل خلفه املأمومون جلوساً ولو اكنوا قادرين ىلع القيام؛ حتقيقا للمتابعة واالقتداء -لعجزه عن القيام-أن اإلمام إذا صىل جالسا  .11

الراتب الصالة قائماً، ثم اعتل يف أثنائها فجلس أتموا 
صىل -خلفه قياماً وجوباً؛ عمال حبديث صالة انليب 

بأيب بكر وانلاس حني مِرض  -اهلل عليه وسلم
 مَرض املوت.

to stand, so they prayed while standing behind him. But 

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

him, pointed to them that they should sit down. After the 

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

finished the prayer, he informed them that people 

should not act contrary to the imam and that he should 

be followed in order to manifest complete imitation and 

perfect emulation. The congregation should pray while 

sitting down, even if they have the ability to stand, 

because their imam is sitting down due to his inability 

to stand. If the imam starts the prayer with them while 

sitting, then they should all sit, acting upon this Hadith. 

However, if the imam starts the prayer while standing 

and then becomes sick or ill during the prayer and 

needs to sit down, then it become obligatory for the 

congregation to complete the prayer while standing. 

This is proven by the Hadith which describes the prayer 

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

upon him, led Abu Bakr and the people when he was 

experiencing his final illness. 
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 املراجع:املصادر و

محن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الر
ه. عمدة 1381ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

عبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ل -صىل اهلل عليه وسلم-األحاكم من الكم خري األنام 
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن 1408دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق:  حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن  ه. صحيح1428اجلوزي، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423عريب، بريوت، الطبعة: عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث ال
   (6075) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه أبو داود.روا راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-وائل بن ُحْجٍر  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
مرفواًع: )حتليلها  -ريض اهلل عنه-املستمر مع حديث يلع  -صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية التَّسليم من الصالة وهو من أراكنها؛ لفعله  .1

 التَّسليم(. رواه أبو داود وغريه.
 .لم يكن يَداوم عليه، واألغلب عدم قوهلا -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب اإلتيان بزيادة و"براكته"، لكن يف بعض األحيان؛ ألن انليب  .2

 .األوىل إىل جهة ايلمني واثلانية إىل جهة الّشماليستحب أن تكون التَّسليمة  .3

ر ذ .4 لك عن فيه أنه ال خيرج من الصالة إال بالتَّسليم، فلو خرج منها بدون تسليم متعمدا بطلت صالته، وإن اكن ناسيا يَعود وجيلس إذا تََذكَّ
هو  .قُرب، ثم يَُسلِّم عن يمينه وعن ِشماهل ثم يسجد للسَّ

 املراجع:املصادر و

ن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث سنن أيب داود، سليمان ب
م. املجموع رشح املهذب 1985ه، 1405منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 

السبيك واملطييع(، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، انلارش: دار الفكر. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين )مع تكملة 
دي، ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األس1392انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه  2003ه، 1423مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 
بن يلع بن حجر العسقالين، م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد 2006ه، 1427عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

، فاكن -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 
يسلم عن يمينه: السالم عليكم ورمحة اهلل 

 وبراكته، وعن شماهل: السالم عليكم ورمحة اهلل
 

I prayed with the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, and he 

used to make Tasleem to his right, saying: 
"As-salaamu `alaykum wa rahmatullaahi 

wa barakaatuh," and to his left, saying: "As-
salaamu `alaykum wa rahmatullaah." 

 :احلديث .2023
قال: صلَّيت مع  -ريض اهلل عنه-عن وائل بن ُحْجٍر 

، فاكن يُسلِّم عن يَمينه: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ال» ، وعن ِشَماهل: «م عليكم ورمْحَة اهلل وَبَراَكتُهالسَّ
الم عليكم ورمْحَة اهلل»  «.السَّ

** 

2023. Hadith: 

Waa’il ibn Hujr, may Allah be pleased with him, 

reported: "I prayed with the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, and he used to make 

Tasleem to his right, saying: As-salaamu `alaykum wa 

rahmatullaahi wa barakaatuh (Peace be upon you, and 

the mercy of Allah and His blessings), and to his left, 

saying: As-salaamu `alaykum wa rahmatullaah (Peace 

be upon you, and the mercy of Allah)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث يدل ىلع أنَّ املصيل ال خيرج من صالته إال 
بتسليمتني عن ايلمني والشمال، فيقول يف األوىل 

، يف اثلانية: «السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته»
، وزيادة )براكته( «السالم عليكم ورمحة اهلل»

رى ليس فيها هذه تكون أحيانًا؛ لورود أحاديث أخ
 الزيادة، والغالب عدم الزيادة ولكنها جائزة.

** 

The Hadith indicates that the person who is offering the 

prayer does not exit his prayer except by offering two 

Tasleems, one to the right and one to the left. He says 

in the first: "As-salaamu `alaykum wa rahmatullaahi wa 

barakaatuh" (Peace be upon you, and the mercy of 

Allah and His blessings), and in the second: "As-

salaamu `alaykum wa rahmatullah" (Peace by upon 

you, and the mercy of Allah). 
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م. صحيح أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش:  2014ه، 1435دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
 .م2002ه، 1423مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل 

   (10945) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه النسايئ. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:

 هريرة فقرأ: بسم اهلل الرمحن صليت وراء أيب
الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا بلغ، غري 

املغضوب عليهم وال الضالني، فقال: آمني، فقال 
 انلاس: آمني، ويقول لكما سجد: اهلل أكرب.

 

I prayed behind Abu Hurayrah and he 
recited “Bismillahi ar-rahmaani ar-raheem 
(In the name of Allah, the Most Beneficent, 
the Most Merciful)", then recited Surat-ul-

Fatihah. When he reached "Not of those 
who have evoked Your anger, nor those 

who are astray" [Surat-ul-Fatihah: 7], he 
said: "Amen" and the people said: "Amen" 
as well. Every time he prostrated, he would 

say: "Allaahu Akbar (Allah is the 
Greatest)." 

 :احلديث .2024
عن ُنَعيم الُمْجِمر قال: َصلَّيت وراء أيب هريرة فقرأ: 
﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾، ثم قرأ بأم القرآن حىت 
إذا بلغ ﴿غري املغضوب عليهم وال الضالني﴾ فقال: 

اهلل »فقال انلاس: آمني، ويقول لكما سجد: «. آمني»
اهلل »، وإذا قام من اجللوس يف االثْنَتَني قال: «ربأك

واذلي نفيس بيده، إين »، وإذا سلم قال: «أكرب
ْشبَُهُكم صالة برسول اهلل 

َ
-صىل اهلل عليه وسلم-أل
.» 

** 

2024. Hadith: 

Nu`aym al-Mujmir reported that he prayed behind Abu 

Hurayrah who recited “Bismillahi ar-rahmaani ar-

raheem (In the name of Allah, the Most Beneficent, the 

Most Merciful)", then recited Surat-ul-Fatihah. When he 

reached "Not of those who have evoked Your anger, 

nor those who are astray" [Surat-ul-Fatihah: 7], he said: 

"Amen" and the people said: "Amen" as well. Every 

time he prostrated, he would say: "Allaahu Akbar (Allah 

is the Greatest)". When he rose from the two sittings, 

he would say: "Allaahu Akbar (Allah is the Greatest)" as 

well. When he finished, he said: "By the One in whose 

Hand my soul is, my prayer resembles that of the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, more than the prayer of anyone of you". 

 ضعيف اإلسناد.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef a-Isnaad/Weak chain of 

narration. 
Hadith Grade: 

اكن جيهر  -عنه ريض اهلل-يبني احلديث أن أبا هريرة 
بالبسملة قبل الفاحتة يف الصالة، وأنه اكن يكرب 
حال سجوده والرفع منه؛ واكن يعزو ذلك القتدائه 

. واألحاديث األصح -صىل اهلل عليه وسلم-بانليب 
واألكرث فيها عدم اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم، 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-كحديث أنس 
با بكر وعمر وعثمان اكنوا يفتتحون وأ -عليه وسلم

 القراءة باحلمد هلل رب العاملني.

** 

The Hadith indicates that Abu Hurayrah, may Allah be 

pleased with him, used to pronounce the Basmalah 

(saying: "bismillaahi ar-rahmaani ar-raheem" In the 

name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful) 

aloud before Al-Faatihah during prayer. He used to say 

"Allaahu Akbar (Allah is the Greatest)" before and after 

prostrating, stating that he was following the example 

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

upon him.  However, more authentic Hadiths state that 

Basmalah is not to be recited aloud, such as the Hadith 

of Anas, may Allah be pleased with him, who reported 

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

upon him, as well as Abu Bakr, `Umar, and 'Uthman 

used to begin their recitation with "All praise is due to 

Allah, Lord of the worlds" [Surat-ul-Fatihah: 2] 
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 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 استحباب اجلهر بالبسملة يف أول القراءة يف الصالة أحيانًا. .1
ا بها صوته .2  .استحباب قول: "آمني" لإلمام، مادًّ

 .: "استجب"، ويقال اتلأمني بعد سكتة لطيفة بعد القراءة؛ يِلُعلم أنَّه ليس من القرآناتلأمني هو من طابع ادلاعء؛ أي: خيتم به ادلاعء، ومعناه .3

 .مرشوعية تكبري االنتقال من ركن إىل ركن آخر .4

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فيه حرص الصحابة ىلع االقتداء برسول اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

تاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الف
م. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 1986ه، 1406

م. توضيح 2006ه، 1427بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم 
 .م2003ه، 1423األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

   (10912) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عمران بن حصني  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 رجعتها : الرجعة: يه إاعدة مطلقة غري بائن إىل ما اكنت عليه، بغري عقد. •
اُع َواتلُّْهَمةُ  • َ  .أشهد ىلع طالقها : أخرب من يشهد أنك طلقتها، ئِلاَلَّ َيَقَع الزنِّ

 .لغري ُسنة : أي عمله هذا ىلع غري ُسنة •

 :فوائد احلديث
 .وعية إرجاع الزوجة املطلقة إىل عصمة نكاح زوجها بالرجعة املعتربةإثبات أصل مرش .1

 .الرجعة البد أن تكون يف طالٍق رجيع، أما الطالق ابلائن بينونة كربى أو صغرى، فال تصح الرجعة فيه .2

َحقُّ بَِردِّ  .3
َ
 .[، أي: يف العدة228ِهنَّ يِف َذلَِك{ ]ابلقرة: أن الرجعة ال يعترب فيها رضا الزوجة، لعدم ذكرها هنا، ولقوهل تعاىل: }َوُبُعوتَلُُهنَّ أ

 .استحباب اإلشهاد ىلع الطالق، يلحصل اتلوثيق، وقد أمجع العلماء ىلع أن الطالق جائز ونافذ، ولو لم حيصل عليه إشهاد .4

 .أن اليشء إذا فات وأمكن تالفيه فإنه يتالىف؛ ألمره باإلشهاد فيما بعد .5

َطلَّْقَت لغري سنة، وراجعَت لغري سنة، أشهد ىلع 
  ها، وىلع رجعتها، وال تعدطالق

You divorced (in a manner that is) against 
the Sunnah and took back (in a manner 

that is) against the Sunnah. Call someone to 
bear witness to her divorce and to her 

reunion, and do not do that again. 

 :احلديث .2025
أنه ُسئَِل  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني 

عن الرجل يُطلِّق امرأته، ثم َيَقُع بها، ولم يُْشِهْد ىلع 
طالقها، وال ىلع رَْجَعِتَها، فقال: "َطلَّْقَت ِلَغرْيِ ُسنٍَّة، 
ْشِهْد ىلع طالقها، وىلع رَْجَعِتَها، 

َ
َوَراَجْعَت ِلَغرْيِ ُسنٍَّة، أ

 وال َتُعْد".

** 

2025. Hadith: 

‘Imraan ibn Husayn, may Allah be pleased with both of 

them, reported that he was asked about a person who 

divorced his wife and then had intercourse with her 

without calling any witnesses to the divorce or the 

reunion. He said: "You divorced (in a manner that is) 

against the Sunnah and took back (in a manner that is) 

against the Sunnah. Call someone to bear witness to 

her divorce and to her reunion, and do not do that 

again". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اهلل ريض -يف هذا احلديث سئل عمران بن حصني 
عن رجل طلق امرأته, ثم جامعها بعد أن  -عنهما

راجعها, من دون أن يشهد ىلع الطالق وال ىلع 
بأن هذا املطلق قد  -ريض اهلل عنه-الرجعة, فأجاب 

خالف السنة يف احلالني, يف طالقها ابتداء حني لم 
يشهد, ويف رجعتها ثانيًا حني لم يشهد أيًضا, وأَمره  

وىلع رجعتها, وأن ال يعود ملثل باإلشهاد ىلع طالقها, 
 هذا العمل.

** 

In this Hadith, ‘Imraan ibn Husayn, may Allah be 

pleased with both of them, was asked about a man who 

divorced his wife and then had intercourse with her after 

he took her back in marriage, but without calling 

anybody to witness either divorce or reunion. ‘Imraan, 

may Allah be pleased with him, answered that such a 

husband has violated the Sunnah in both cases as he 

has not brought witnesses to the divorce or to the 

reunion. He ordered him to bring witnesses for the 

divorce and the reunion and to avoid doing so again. 
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 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب  -بريوت.  -يي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود. املحقق: حممد حم -
 يف الغليل إرواء - م 2001 - ـه 1421 ، األوىل:  الطبعة الرسالة مؤسسة:  انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق أمحد، مسند - م 1998 بريوت، –اإلساليم 

 بلوغ رشح يف العالم منحة - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  منار أحاديث ختريج
 الطبعة - اإلسالمية املكتبة عثيمني، ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - ه1428 1ط. اجلوزي ابن دار. الفوزان اهلل لعبد املرام،

م بلوغ املرام من  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة،  -م 2006 - 1427ألوىل ا
, الرياض –هري, دار الفلق أدلة األحاكم, أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الز

 ماجه، ابن سنن ىلع السندي حاشية  -. األوىل: الطبعة. هجر دار: انلارش. للمغريب املرام، بلوغ رشح اتلمام ابلدرُ  - ـه 1424 السابعة،: الطبعة
 –ألبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم ا للشيخ السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء -. طبعة بدون بريوت، - اجليل دار: انلارش. للسندي

 ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار: انلارش. ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق. ماجه ابن سنن - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت
 .بريوت -دا صي العرصية، املكتبة: انلارش. احلميد عبد ادلين حميي حممد: املحقق. داود أيب سنن - احلليب

   (58149) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 رجل : هو ِرفَاَعة القريظ. •
برِي القريظ •  .فزتوجها رجل : الرجل اثلاين: عبد الرمحن بن الزَّ

 .يَْدُخل بَها : املراد بادلخول هنا ليس جمرَّد اخللوة، وإنَّما هو الوطء •

، ثمَّ كرث يذوق : يُقال: ذاق يذوق ذوقًا: اخترب الطعم، واذلوق هو احلاسة اليت يتمزي بها خواص األجسام الطعمية، واألصل يف اذلوق تعرُّف الطعم •
 .حىت جعل عبارة عن ُك جتربة، ومنه معىن احلديث

ة اجِلماع بذوق العسل •  .ُعسيلتها : تصغري عسلة، واملقصود اجلماع, تشبيها لذلَّ

طلق رجل امرأته ثالثا، فزتوجها رجل، ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها األول أن 

صىل اهلل عليه -يزتوجها، فسئل رسول اهلل 
ال، حىت يذوق اآلخر »عن ذلك، فقال:  -وسلم

 «من عسيلتها ما ذاق األول

 

A man divorced his wife three times, then 
another man married her and divorced her 

before consummating the marriage with 
her. Her first husband wanted to remarry 

her, and the Prophet, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, was asked 
about that. He said: "No, not until the 

second husband tastes of her sweetness 
what the first one tasted". 

 :احلديث .2026
ته -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
، قالت: طلَّق رجل امرأ

ثالثا، فَزَتوَّجها رجل، ثم طلَّقها َقبْل أن يَْدُخل بها، 
راد زوجها األول أن يزتوَّجها، فُسئِل رسول اهلل 

َ
-فَأ

ال، حىت »عن ذلك، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ليَُذَوق اآل  «.خُر ِمْن ُعَسيْلَِتها ما َذاَق األَوّ

** 

2026. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, said: "A man 

divorced his wife three times, then another man married 

her and divorced her before consummating the 

marriage with her. Her first husband wanted to remarry 

her, and the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, was asked about that. He said: 'No, not 

until the second husband tastes of her sweetness what 

the first one tasted"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

-اعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب جاءت امرأة رف
, فأخربته أنها اكنت زوًجا -صىل اهلل عليه وسلم

لرفاعة، فبتَّ طالقها باتلطليقة األخرية، ويه اثلاثلة 
من طلقاتها، وأنها تزوجت بعده عبد الرمحن بن 

برِي  فلم يستطع أن يمسها, فطلقها،  -بفتح الزاي-الزَّ
راد زوجها األول أن يزتوَّجه

َ
صىل -ا، فسألت انليب فَأ

عن ذلك, فمنعه ونىه عنه، وأخربها  -اهلل عليه وسلم
بأنه البد حلل رجوعها إىل رفاعة من أن يطأها زوجها 

 األخري.

** 

The wife of Rifaa‘ah al-Qurazi came to the Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, and told 

him that she was married to Rifaa‘ah but that he then 

divorced her thrice, making the divorce irrevocable. 

She added that she then got married to ‘Abd-ur-

Rahmaan ibn az-Zabeer, who also divorced her after 

his failure to have sexual intercourse with her. Her first 

husband wanted to remarry her, and she asked the 

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

about that. The Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, forbade this remarriage 

and told her that the permissibility of her remarriage to 

Rifaa‘ah is conditional on having had sexual 

intercourse with her last husband. 
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 :فوائد احلديث
: -تعاىل-قال ملطلقة ثالثًا ال حيل ملطلِّقها أن يرجعها حىت تنكح زوًجا غريه، وجياِمعها الزوج اثلاين، ثم يطلقها بغري نية اتلحليل، وتعتد منه، ا .1

لُّ هَلُ ِمْن َبْعُد َحىتَّ َتنِْكَح َزوًْجا{ ]ابلقرة:   .[230}فَإِْن َطلََّقَها فاََل حَتِ

ل، فإنَّ العقد غري صحيح، بل هو  البُدَّ أْن يكون زواج اثلاين .2 زواج رغبٍة، لم يقصد به اتلحليل، أما إْن قصد اثلاين بزواجه اتلحليل لألوَّ
م، ولم حتل للزوج األول, كما دلت عليه األحاديث األخرى  .باطٌل، ونكاحه ووطؤه حمرَّ

يف فرج املرأة  -أو قدرها من جمبوٍب -, وذلك بإيالج احلشفة البُدَّ لصحة ِحلِّ املطلقة للزوج األول، أن يطأها الزوج اثلاين يف عقد صحيح .3
اسًدا، بل البُدَّ أْن املطلَّقة، مع انتشار وإن لم يزنل، فال يكيف جمرَّد العقد، وال اخللوة، وال املبارشة دون الفرج، وال كون العقد اثلاين باطاًل أو ف

 .يكون بعقٍد صحيح

م بمصالح العباد، فله أن يعاف زوجته، فإن تاقت نفسه إيلها وجد السبيل إىل ردها، فإذا طلَّقها اثلاثلة الرشيعة اإلسالمية أمجل الرشائع، وأقو .4
 .لم يبق هل عليها سبيل، إالَّ بعد نكاح زوٍج ثاٍن، نكاح رغبة، فإباحتها بعد الزوج اآلخر من أعظم انلعم

 .لقوهلا: قبل أن يدخل بها, واملراد بادلخول اجلماعاستعمال الكناية عن اليشء اذلي يستحيا من ذكره بما يدل عليه,  .5

 إذا ترصف اإلنسان ترصفًا ىلع خالف الرشع وهو يعتقده صحيحا, فال عربة بترصفه, فهذه املرأة ملا طلقت ظنت أن ذلك يبيحها للزوج األول, .6
 .أنها ال حتل هل حىت يدخل بها -صىل اهلل عليه وسلم-فبني انليب 

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم  1422حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  صحيح ابلخاري، تأيلف:
 عبد بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. دت, ط د, بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423ح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، صال بن الرمحن
مد م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حم 2006 ـه 1427تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إرساء بنت عرفة، ط
ُ
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

بن حجر.  دار القبس للنرش بلوغ املرام من أدلة األحاكم، ال - ـه 1431 ـهـ  1427عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 

 .ه 1426اهرة، مكتبة اتلابعني، الق -، مكتبة الصحابة، األمارات 10أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
   (58078) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -يض اهلل عنهمار-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة. • ة : أي: ألجل هرَّ  يف هرَّ
ة : يه األنىث من القطط، واذلكر: هر •  .هرَّ

 .بستها، وربطتهاَسَجنتََها : ح •

 .خَشاش : بفتح اخلاء املعجمة؛ ويه حرشات األرض •

 :فوائد احلديث
ا يِف َمْعنَاَها .1 ة ورباطها إِذا لم يهمل إطعامها وسقيها، َويلْحق بَها َغريَها ِممَّ َاذ الِْهرَّ  .َجَواز اختِّ

 .حتريم حبس احليوان وإجاعته .2

 .يح ذلكحتريم قتل اهلر، فإن العذاب إنما يكون ىلع فعل حمرم بغري سبب يب .3

ب بذلك فتعذيبه من أجل البرش من باب أوىل .4  .اإلنسان إذا أهمل ما حتت يده من غري البرش, وُعذِّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أطلع عليه نبيه  -عز وجل-إثبات العذاب يف انلار، وأن اهلل  .5

بت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت،  ُعذَّ
فدخلت فيها انلار، ال يه أطعمتها وال سقتها إذ 

حبستها، وال يه تركتها تأكل من َخَشاش 
 األرض

 

A woman was tormented because of a cat 
which she had kept locked up until it died, 
and she was thrown into Hell for that. She 

neither gave it food or drink when she 
locked it up nor freed it so that it would eat 

from the vermin of the earth. 

 :احلديث .2027
أنَّ رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ة »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  بت امرأة يف ِهرَّ ُعذِّ
ماتت، فدخلت فيها انلار، ال يه َسَجنَتْها حىت 

أطعمتها وال َسقتها، إذ حبستها، وال يه تَركتْها تأكل 
 «.ِمن َخَشاِش األرض

** 

2027. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of 

them, reported that the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, said: "A woman was 

tormented because of a cat which she had kept locked 

up until it died, and she was thrown into Hell for that. 

She neither gave it food or drink when she locked it up 

nor freed it so that it would eat from the vermin of the 

earth". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
, والسبب يف -والعياذ باهلل-عن امرأة دخلت انلار 

ذلك أنها حبست قطة حىت ماتت, فال يه أطعمتها 
وسقتها, وال يه تركتها تأكل من حرشات األرض 

إذا اكن هذا الوعيد يف تطلب رزقها نلفسها،  و
ابلهائم، فكيف يكون اإلثم باإلنسان املعصوم؛ ممن 

 والَّهم اهلل إيَّاهم: من زوجٍة، وودٍل، وخادٍم، وغريهم؟!

** 

In this Hadith, the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, told about a woman who was 

thrown into Hell –we seek refuge with Allah from it– 

because of a cat which she kept locked up until it died. 

She neither provided it with food and water while 

keeping it locked up, nor let it eat from the insects of the 

earth.  If this is the punishment for doing this to animals, 

so how severe would it be in relation to the human 

being whose life is inviolable under Sharee`ah, and 

whom Allah placed under one's care, like the wife, 

children, servants, etc!?. 
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م إذا ُحبست فإنه جيب ىلع من حبسها أن يقوم بيان فضل اإلسالم ورمحته وشفقته باملخلوقات حىت احليوانات اليت ال تُؤلك وال تُستخدَ  .6
 .بكفايتها

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس  - ـه 1423ت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريو -

توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي،  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -للنرش واتلوزيع، الرياض 
هيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: تس - ـه  1423مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 

ابلدُر اتلمام  - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -م  2006 ـه 1427األوىل، 
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري بلدر ادلين العيىن, دار  - ـه 1428, ت: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل رشح بلوغ املرام للَمغِريب

تطريز رياض الصاحلني فيصل بن عبد العزيز املبارك احلريميل, ت: د. عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل  -بريوت  -إحياء الرتاث العريب 
 .ه 1423ار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض, الطبعة: األوىل، محد, د

   (58193) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه النسايئ راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َعْقل املرأة : ديتها •

 :فوائد احلديث
 .دية املرأة ىلع انلصف من دية رجل يف انلفس .1

 .أن جراح املرأة تساوي جراح الرجل من أهل دينها، فيما دون ثلث ديته، فإذا بلغت اثللث أو زادت عليه صارت ىلع انلصف منه .2

 .رأةعدل اإلسالم؛ فالرجل ليس اكملرأة يتوىل املهام العظيمة، ويستفاد منه يف األعمال العظيمة والكثرية، وذلا جعلت ديته ىلع الضعف من امل .3

 .تكريم اإلسالم للمرأة؛ حيث جعل هلا دية مناسبة؛ وليس كما يف بعض اجلاهليات القديمة واملعارصة حيث ال تساوي املرأة شيئًا .4

 املراجع:املصادر و

 بلوغ من األحاكم توضيح. 1986 – 1406ايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، انلارش: مكتب املطبواعت اإلسالمية،  حلب،الطبعة: اثلانية، سنن للنس
لفوزان ا صالح ، املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. 1423، اخلامسة الطبعة ،مكة، األسدي مكتبة ، البسام الرمحن عبد بن اهلل عبد ، املرام

حتقيق وختريج -. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 1427،اعتناء عبد السالم السلمان ، الرياض ،الطبعة األوىل ، 

عقل املرأة مثل عقل الرجل حىت يبلغ اثللث من 
  ديتها

The blood money of a woman in the event 
of bodily injury is the same as that of a 

man, as long as it is less than one-third of 
the blood money (due for her murder). 

 :احلديث .2028
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اهلل بن 

صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عمرو 
َعْقُل املرأة مثل َعْقل الرَُّجِل حىت »: -اهلل عليه وسلم

 .«يبلَُغ اثللث من ِديَِتها

** 

2028. Hadith: 

‘Amr ibn Shu‘ayb reported from his father that his 

grandfather, ‘Abdullaah ibn ‘Amr, may Allah be pleased 

with both of them, said: "The Messenger of Allah, may 

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

blood money of a woman in the event of bodily injury is 

the same as that of a man, as long as it is less than 

one-third of the blood money (due for her murder).'" 

 .ضعيف  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

دية املرأة، مسلمًة اكنت أو اكفرًة، فيه ىلع انلصف 
من دية رجل من أهل دينها، وقد نُِقَل إمجاع العلماء 

راحها تساوي دية جراح الرجل من أهل عليه، ودية ج
دينها، فيما دون ثلث دية انلفس، فإذا بلغت اثللث، 
أو زادت عليه، صارت املرأة ىلع انلصف من دية 
الرجل، وذلك ألن ما نقص عن ثلث ادلية يسهل 
حتمله؛ خبالف ما زاد. وقد عمل العلماء بهذا 
احلديث مع ضعفه لعدم شدة ضعفه ولوروده عن 

 .الصحابة

** 

It was reported that the scholars have unanimously 

agreed that the blood money of a woman, whether 

Muslim or non-Muslim, is half that of a man who follows 

the same religion. In terms of retribution for bodily 

injury, a woman equals a man who follows the same 

religion, only as long as it is less than one-third of the 

full blood money for her life. If it reached one third or 

more, then it is half of that of a man.  The rationale is 

that it is affordable to pay the amount due as long as it 

is less than one third of the full blood money, while this 

is not the case when it exceeds that value.  Although 

this is a Da‘eef (weak) Hadith, the scholars have 

applied it for two reasons: - It is not too weak.  - It was 

reported that the Companions, may Allah be pleased 

with them, acted upon it. 
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لسبيل, حممد نارص ا منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء-. ه 1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -وتعليق: سمري بن أمني الزهريي
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –ادلين األبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم 

   (58214) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابليهيق. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-رساقة بن مالك بن جعشم  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اخلالء : أصله املاكن اخلايل، فسيم به املاكن املعد لقضاء احلاجة، خللوه من انلاس، أو خللوة اإلنسان به. •
 .يتمايل ىلع رجله اليرسى، ويميل ىلع جهتهايعتمد : أن  •

 .ينصب : يرفع، واملراد: أن يرفع رجله ايلمىن حال قضاء احلاجة •

 :فوائد احلديث
 .استحباب نصب الرجل ايلمىن ىلع فرض صحة احلديث، واتلحامل ىلع الرجل اليرسى أثناء قضاء احلاجة .1

م الرشيعة املحمدية جاءت بكل ما فيه صالح، ونهت عن ُك رضر، وأنها لم ترتك شيئاً من أمور العبادة إال بينته، حىت يف هذه احلال، وجهته .2
 .إىل ما فيه راحتهم وصحتهم

ىلع رجله اليرسى اكن ذلك  أنه أسهل خلروج اخلارج؛ ألن املعدة يف اجلانب األيرس، فإذا اعتمد -واهلل أعلم-قال العلماء: واحلكمة يف ذلك  .3
يلمىن فيه أسهل خلروج اخلارج، هذا من انلاحية الطبية، وأما من انلاحية األدبية فإن اليرسى يه اليت تستعمل إلزالة األذى فيعتمد عليها، وأما ا

 .اليت تستعمل لألشياء الطيبة؛ وذللك ال يعتمد عليها حال قضاء احلاجة ترشيفا هلا

 املراجع:املصادر و

األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه 
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: 2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

م. السنن الكربى، أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، نرش: دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان، 2003ه، 1423َسة اخلامِ 
ه. سلسلة 1432 ه،1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2003ه، 1424الطبعة: اثلاثلة، 

طبعة األوىل، األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية، ال
 .م1992ه، 1412

   (10043) الرقم املوحد:

إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-علمنا رسول اهلل 
دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليرسى، وينصب 

 ايلمىن
 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, taught us that 

when we answer the call of nature, we 
should lean on our left leg and keep the 

right one elevated. 

 :احلديث .2029
قال: َعلََّمنَا  -ريض اهلل عنه-عن رساقة بن جعشم 

َحُدنَا  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
إذا دخل أ

 اليرسى، وينِصب ايلمىن.اخلالء أن َيْعتَِمد 

** 

2029. Hadith: 

Suraaqah ibn Ja`sham, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, taught us that when we 

answer the call of nature, we should lean on our left leg 

and keep the right one elevated”. 

 منكر.  :درجة احلديث
** 

Munkar/Denounced. Hadith Grade: 

يف احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني نلا انليب 
الرشيف أدب من آداب اخلالء أال وهو: أن يعتمد 
اإلنسان حال قضاء احلاجة ىلع رجله اليرسى فيميل 

ىن، لكنه حديث منكر فال ناحيتها، ويرفع رجله ايلم
 يرشع العمل بهذا األدب.

** 

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

him, clarifies in this Hadith one of the manners to be 

observed while answering the call of nature; and that is 

putting one's weight on one’s left leg and leaning 

toward this side while elevating the right leg. This 

Hadith is Munkar, however, and so it is not part of the 

Shariah to observe this ethic. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-علمين رسول اهلل 
  لكمات أقوهلن يف الوتر

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, taught me some 

words to say in the Witr prayer 

 :احلديث .2030
قال: َعلََّميِن  -ريض اهلل عنهما-عن احلسن بن يلع 

لكمات أقوهلن يف  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
امهلل اهدين » -قال اْبُن َجوَّاٍس: يف قنوت الوتر:-الوتر، 
هديت، واََعِفيِن  ِفيَمْن اَعَفيَْت، َوتََولَّيِن ِفيَمْن  فيمن

ْعَطيَْت، َوقيِِن رَشَّ َما قََضيَْت، 
َ
َْت، وبارك يل  ِفيَما أ تََويلَّ

إِنََّك َتْقِِض َواَل ُيْقىَض َعلَيَْك، وإنه  اَل يَِذلُّ َمْن 
«.. َتَعايَلَْت َوايَلَْت، َواَل يَِعزُّ َمْن اَعَديَْت، َتبَاَرْكَت َربَّنَا وَ 

 .ويف رواية: قال يف آخره: وصىل اهلل ىلع انليب حممد

** 

2030. Hadith: 

Al-Hasan ibn `Ali, may Allah be pleased with both of 

them, reported: "The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, taught me some 

words to say in the Witr prayer - Ibn Jawwaas said: in 

the Qunoot supplication of the Witr prayer - : 

'Allahumma ihdini feeman hadayt, wa`aafini feeman 

`aafayt, watawallani feeman tawallayt, wabaarikli 

feema a`tayt, waqini sharra ma qadayt, innak taqdi 

wala yuqda `alayk, wa'innahu la yadhillu manwaalayt 

wala ya`izzu man`aadayt, tabaarakta rabbana 

wata`aalayt (O Allah! Guide me among those whom 

You have guided, grant me safety among those whom 

You have granted safety, take me into Your charge 

among those whom You have taken into Your charge, 

bless for me what You have given me, and protect me 

from the evil You have ordained. Surely, You decree 

and none can decree anything against You. None 

whom You have taken as ally shall be humiliated, and 

none whom You have taken as enemy shall be 

honored. May You be Blessed and Exalted, our Lord).'" 

In another narration, he said at the end: "May Allah's 

peace and blessings be upon Prophet Muhammad.” 

 .سايئ ضعيفةصحيح وزيادة الن  :درجة احلديث
** 

 Hadith Grade: 

تضمن هذا احلديث الرشيف جلمل نفيسة يقوهلا 
املسلم حني قيامه لصالة الوتر؛ فيف قوهل: )أقوهلن( 
أي أدعو بهن. وأما قوهل: )يف قنوت الوتر( ويف رواية: 
يف الوتر. والقنوت يطلق ىلع معان، واملراد به ههنا 
ادلاعء يف صالة الوتر يف حمل خمصوص من القيام. 

ين( أي ثبتين ىلع اهلداية، أو زدين من )امهلل اهد
أسباب اهلداية. )فيمن هديت( أي يف مجلة من 
هديتهم، أو هديته من األنبياء واألويلاء، كما قال 
سليمان: }وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني{، 
قوهل: )واعفين( أمر من املعافاة اليت يه دفع السوء. 

لين( أي تول : )وتو-صىل اهلل عليه وسلم-وأما قوهل 
أمري وأصلحه. )فيمن تويلت( أمورهم وال تكلين 
إىل نفيس. وقال املظهر: أمر خماطب من توىل إذا 

** 

This noble Hadith includes many precious statements 

that the Muslim should say when he is offering the Witr 

prayer. "To say in the Witr prayer", meaning: supplicate 

with them. "In the Qunoot supplication of the Witr 

prayer", meaning: Qunoot has different meanings, but 

the meaning intended here is the supplication in the 

Witr prayer in a specific position during standing. "O 

Allah guide me", meaning: keep me firm upon 

guidance, or increase me in the causes of guidance. 

"Among those whom You have guided", meaning: 

among those whom you have guided from the prophets 

and the righteous, as Sulaymaan (Solomon) said: {And 

admit me into Your mercy with Your righteous 

servants.} [Surat-un-Naml: 19] "Grant me safety", 

meaning: keep evil away from me. "Take me into Your 

charge", meaning: take care of my affairs and rectify 

them, "among those whom You have taken into Your 

charge", meaning: their affairs and do not leave me to 

myself. "Take me into Your charge" here means Allah's 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود الرتمذي النسايئ ابن ماجه أمحد سنن ادلرايم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-احلسن بن يلع  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ."فيمن هديت : من انلبيني، والصديقني، والشهداء، والصاحلني، و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع •

 .اعفين : احفظين من ُك نقص ظاهر، أو باطن يف ادلنيا واآلخرة، واجعلين مندرًجا فيمن اعفيت •

 .، واجعلين مندرًجا فيمن تويلت، واملواالة ضد املعاداةتولين : حبفظك عن ُك خمالفة، ونظر إىل غريك •

نِْزل يلَعَّ بركتك العظَم، من الترشيف والكرامة، وزدين من فضلك •
َ
 .بارك يل : أ

 .قين : اجعل يل وقايًة من عندك، تقيين رش ما خلقته ودبرته •

أحب عبداً وقام حبفظه وحفظ أموره. قوهل: )وبارك( 
أي أكرث اخلري. )يل( أي ملنفعيت. )فيما أعطيت( أي 
فيما أعطيتين من العمر واملال والعلوم واألعمال. 

: )وقين( أي احفظين. -عليه وسلم صىل اهلل-قوهل 
)رش ما قضيت( أي رش ما قضيته أي قدرته يل، أو 
رش قضائك. قيل: سؤال الوقاية وطلب احلفظ عما 
قضاه اهلل وقدره للعبد مما يسوءه، إنما هو باعتبار 
ظاهر األسباب واآلالت اليت يرتبط بها وقوع 

. املقضيات، وجيري فيها املحو واإلثبات فيما ال يزال
)تقِض( أي تقدر أو حتكم بكل ما أردت. )وال 
ُيْقىَض عليك( أي: ال يقع حكم أحد عليك، فال 
معقب حلكمك وال جيب عليك يشء إال ما أوجبته 
( أي  عليك بمقتىض وعدك.  )إنه( أي الشأن )ال يِذلُّ
ال يصري ذيلاًل. )من وايلت( املواالة ضد املعاداة. 

، كما جاء يف بعض وهذا يف مقابلة ال يعز من اعديت
الروايات، واملعىن أي ال يذل من وايلت من عبادك 
يف اآلخرة أو مطلقاً وإن ابتيل بما ابتيل به، وسلط 
عليه من أهانه وأذهل باعتبار الظاهر؛ ألن ذلك اغية 
الرفعة والعزة عند اهلل وعند أويلائه، وال عربة إال 

من  بهم. ومن ثم وقع لألنبياء عليهم الصالة والسالم
االمتحانات العجيبة ما هو مشهور. وُخِتم احلديث 
بقوهل: )تباركت( أي تكاثر خريك يف ادلارين. )ربَّنا( 
أي يا ربنا. )وتعايلت( أي ارتفع عظمتك وظهر 
قهرك وقدرتك ىلع من يف الكونني، وارتفعت عن 

 .مشابهة ُك يشء

protection and guarding the affairs of a slave that He 

loves.  "Bless for me", meaning: increase goodness for 

me, i.e. for my own benefit. "What You have given me", 

meaning: what You have given me of life, wealth, 

knowledge, and deeds. "Protect me", meaning: keep 

me safe. "The evil You have ordained", meaning: the 

evil that You have decreed for me. It was said that 

asking for protection against what Allah has decreed of 

things that one dislikes refers to the apparent causes 

and reasons that are related to the occurrence of what 

is pre-ordained, and they could be changed or altered 

as Allah wills. "You decree", meaning: You decree and 

judge in everything that You will. "None can decree 

anything against You", meaning: no one's ruling or 

judgement can affect You, none can adjust Your 

judgment, and there is nothing obligatory for You, 

except what You have made obligatory for Yourself as 

entailed by Your Promise. "None whom You have taken 

as ally shall be humiliated", meaning: alliance is the 

opposite of enmity. This is in opposition of the other 

statement: "none whom You have taken as enemy shall 

be honored" as mentioned in some narrations. It means 

that none of Your slaves whom You have taken as allies 

shall be humiliated in the Hereafter, or ever, even if they 

are tested or subjected to those who humiliate and 

insult them apparently, because this is the ultimate 

might and the highest status in the sight of Allah and 

the sight of His righteous servants, who are the only 

party whose judgment is to be considered. In fact, the 

severe tests that the prophets, peace be upon them, 

went through are quite known. The Hadith is concluded 

with "may You be Blessed", meaning: may Your 

goodness and blessings increase in this world and the 

Hereafter. "And Exalted", meaning: Your greatness is 

sublime, and Your power and might overpower 

whoever exists, and You are far exalted above being 

similar to anything. 
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 .ن كملت قدرته وقضاؤه، ولم يوجد منها يشء يف غري اهلل تعاىلإنَّك تقِض : تعليل ملا قبله؛ إذ ال يعطي تلك األمور املهمة العظام إالَّ م •

 .ال يِذل : أي: ال يضعف وال يهون من وايلت، واذلل ضد العز •

 .ال يَِعز : بفتح ايلاء وكرس العني؛ أي: ال ينترص من اعديت، فهو ضد اذلل •

 .تباركت : تعاظمت وتزايد برك وإحسانك، وكرث خريك •

 .يق بكتعايلت : تزنًها عما ال يل •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية القنوت يف صالة الوتر، واستحبابه فيها .1

 .؛ فيكون من أفضل األدعية-صىل اهلل عليه وسلم-استحباب هذا ادلاعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة، واملأثور عن انليب  .2

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ( زاد، فقال: "علمين رسول188 /3ليس يف احلديث بيان حمل هذا ادلاعء، ولكن احلاكم يف "املستدرك" ) .3
 ."وتري إذا رفعت رأيس، ولم يبق إالَّ السجود

 .استحب اجلمهور رفع ايلدين حال ادلاعء .4

 .ظاهر احلديث ديلل ىلع أنَّه جيوز لإلنسان أن يزيد يف داعء قنوت الوتر ىلع هذه اللكمات .5

األحوال العارضة، اكالستغاثة حال اجلدب، أو ادلاعء بنرصة املسلمني  إن زاد اإلمام بعض األدعية املأثورة فحسن، وإن داع بما يناسب بعض .6
 .عند تسلط األعداء، وحنو ذلك جاز

 املراجع:املصادر و

بن عيىس  السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، ملحمد
: الطبعة مرص –د حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمح

 - العربية الكتب إحياء دار ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه البن: ماجه ابن سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،
بلايب احلليب. السنن الكربى للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسالة ا عيىس فيصل

 بن اهلل عبد د: إرشاف وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. م 2001 - ـه 1421 األوىل، الطبعة بريوت، –
(، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، 1م. صحيح أيب داود لألبلاين، )ط 2001 - ـه 1421حسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، امل عبد

ه. منحة العالم يف رشح بلوغ 1423ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة، 1423
 . ه، دار ابن اجلوزي1427، 1املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

   (10936) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 رابطنا : الرباط: اإلقامة ىلع جهاد العدو باحلرب. •
 .قنرسين : بكرس القاف وفتح انلون اثلقيلة بعدها مهملة ساكنة, ويه مدينة من أرض الشام من جهة حلب •

 .: أغنام وغنومغنًما : الغنم بفتحتني: اسم جنس، ال واحد هل من لفظه، يطلق ىلع الضأن واملعز، وقد جيمع ىلع •

 .طائفة : يه الفرقة من انلاس، والقطعة من اليشء، وهو املراد هنا •

 .املغنم : ما ِنيل من أهل الرشك عنوة، واحلرب قائمة •

 -صىل اهلل عليه وسلم-غزونا مع رسول اهلل 
-خيرب فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول اهلل 

طائفة، وجعل بقيتها يف  -صىل اهلل عليه وسلم
 املغنم

 

We went to the Battle of Khaybar along 
with the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, and got 
spoils there. The Messenger of Allah, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 

divided them among us and placed the rest 
of them with the booty. 

 :احلديث .2031
ين عن عبد الرمحن بن غنم، قال : َراَبْطنا مدينة قِنَّرْسِ

ْمط، فلما َفتَحها أصاَب فيها  مع رُشَْحِبيل بن السِّ
َغنَما وَبقرا، فَقَسم ِفينا طائفًة ِمنها وجعل بَِقيَّتها يف 
ْثتًه، فقال معاذ:  الَمغنم، فلقيُت معاَذ بَن جبل فحدَّ

َخيرب  -صىل اهلل عليه وسلم-غَزْونا مع رسول اهلل »
صىل اهلل -َغنَما، َفَقَسم ِفينا رسول اهلل فأصبْنا فيها 

 «.طائفة، وَجَعل بَِقيََّتها يف الَمْغنَم -عليه وسلم

** 

2031. Hadith: 

‘Abd-ur-Rahmaan ibn Ghanm said: "We were stationed 

at the frontiers of the city of Qinnasreen with 

Shurahbeel ibn as-Simt. When he conquered it, he 

seized sheep and cows there. He distributed some of 

them among us, and deposited the rest of them in the 

spoils of war. I met Mu‘aadh ibn Jabal and mentioned 

that to him. Mu‘aadh said: 'We went to the Battle of 

Khaybar along with the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and got spoils there. 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, divided them among us and 

placed the rest of them with the booty"'. 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

ذكر عبد الرمحن بن عنم أنه اكن مرابًطا مع جيش ي
ْمط، بأرض الشام عند مدينة  رُشَْحِبيل بن السِّ
قنرسين, وأنه ملا افتتحها غنم منها أبقاًرا وأغناًما 
فخص بعض املجاهدين بيشء منها، ثم رد ابلايق يف 
الغنيمة ىلع اعمة أفراد اجليش, ثم ذكر أنه ليق معاَذا 

-هل عن ذلك فأخربه بأن انليب فسأ -ريض اهلل عنه-
فعل مثل ذلك ملا فتح اهلل عليه  -صىل اهلل عليه وسلم

خيرب, وأصاب منها أغناًما، وهذا هو اتلنفيل، وهو 
 إعطاء من أحسن وزاد نفعه زيادة ىلع الغنيمة.

** 

‘Abd-ur-Rahmaan ibn Ghanm says that he was 

stationed at the frontiers in the army of Shurahbeel ibn 

as-Simt in the city of Qinnasreen, Syria. Once the city 

had been conquered, ‘Abd-ur-Rahman seized cows 

and sheep as booty. He divided some of them among 

the fighters and kept the rest to be divided among the 

rest of the army. He also says that he met Mu‘aadh, 

may Allah be pleased with him, and asked him about 

that, so he told him that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, did the same when Allah 

Almighty granted him victory in Khaybar. This is called 

Tanfeel, which means giving more to those who did 

well. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

256 
 

يف السنة السابعة من  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب : مزارع وحصون وقالع تقع يف الشمال الغريب من املدينة حنو مائة ميل، وقد فتحها انليب  •
 .اهلجرة

 :فوائد احلديث
ل الغزاَة بان يعطيهم زيادة ىلع سهامهم, وابلايق يكون من الغنيمة, يُقَسم بني املجاهدين للفارس .1 ثالثة أسهم  جواز اتلنفيل، وأن لإلمام أن يُنفِّ

 .وللراجل سهم

 .جواز أخذ الغانمني ما حيتاجونه من القوت ولك طعام يُعتاد أكله, سواء أكان حيوانًا أم غريه .2

 .و ايلهود, ألن خيرب اكن يسكنها ايلهودمرشوعية غز .3

 .أن من احلكمة أن نبدأ بمن حونلا من الكفار دون من وراءهم .4

 املراجع:املصادر و

بريوت, الطبعة:  -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -سنن أيب داود , حتقيق: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   -
بلوغ املرام من أدلة  -م  2003 - ـه 1423 األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، توِضيحُ  - ـه 1415اثلانية، 

بفقه  تسهيل اإلملام -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  -م  2006 ـه 1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

 - 1427الطبعة األوىل  -المية فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلس - ـه1428 1الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط
ه ,  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق 1379بريوت،  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري البن حجر أبو الفضل العسقالين, دار املعرفة 

من إنتاج مركز نور  -املجاين  -ديثية مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احل -صحيح وضعيف سنن أيب داود  حممد نارص ادلين األبلاين 
 .اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية

   (64627) الرقم املوحد:
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 ,Then do not make me a witness to this, for  فال تُْشهدين إًذا؛ فإين ال أشهد ىلع جور
indeed, I do not bear witness to injustice. 

 :احلديث .2032
: تصدق قال -ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري

يلع أيب ببعض ماهل، فقالت أيم َعْمَرة بنت َرَواَحة: ال 
. -صىل اهلل عليه وسلم-أرىض حىت تشهد رسول اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-فانطلق أيب إىل رسول اهلل 

صىل اهلل -ليُْشِهد ىلع صدقيت فقال هل رسول اهلل 
: أفعلت هذا بودلك لكهم؟ قال: ال. قال: -عليه وسلم

هلل واعدلوا يف أوالدكم، فرجع أيب، فرد تلك اتقوا ا»
فال تُْشهدين إًذا؛ فإين ال أشهد »ويف لفظ: «.  الصدقة

 «.فأشهد ىلع هذا غريي»ويف لفظ: «.  ىلع َجْورٍ 

** 

2032. Hadith: 

An-Nu‘maan ibn Basheer, may Allah be pleased with 

him, reported: "My father gave me some of his property 

as a gift. My mother ‘Amrah bint Rawahah said: I shall 

not be satisfied until you make the Messenger of Allah, 

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

witness to it. My father went to the Messenger of Allah, 

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

to make him witness to the gift he has given me. The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, asked him: 'Have you done the same with 

all your children?' He said: 'No.' Thereupon, he (the 

Messenger of Allah) said: 'Fear Allah, and be just 

regarding your children.' So my father returned and 

took back the gift." According to another wording, the 

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

said: "Then do not make me a witness to this, for, 

indeed, I do not bear witness to injustice." According to 

a third wording, he said: "Then let someone other than 

me be a witness to this". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ذكر انلعمان بن بشري األنصاري: أن أباه خصه 
مه أن توثقها بشهادة بصدقة من بعض ماهل فأراد

ُ
ت أ

انليب صىل اهلل عليه وسلم إذ طلبت من أبيه أن يُشهد 
انليب صىل اهلل عليه وسلم عليها. فلما أَت به أبوه إىل 
انليب صىل اهلل عليه وسلم يلتحمل الشهادة، قال هل 
انليب صىل اهلل عليه وسلم : أتصدقت مثل هذه 

بعض الصدقة ىلع ودلك لكهم ؟ قال: ال. وختصيص 
األوالد دون بعض، أو تفضيل بعضهم ىلع بعض عمل 
مناف للتقوى وأنه من اجلور والظلم، ملا فيه من 
ل عليهم ألبيهم  املفاسد، إذ يسبب قطيعة املفضَّ
وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم إلخوانهم 
املفضلني. ملا اكنت هذه بعض مفاسده قال انليب صىل 

ا اهلل واعدلوا بني أوالدكم اهلل عليه وسلم هل: " اتقو
ره عن هذا  وال تشهدين ىلع جور وظلم " ووخبه ونفَّ
الفعل بقوهل: أشهد ىلع هذا غريي. فما اكن من بشري 

** 

An-Nu‘maan ibn Basheer Al-Ansaari, may Allah be 

pleased with him, mentioned that his father gave to him 

an exclusive gift from his property. His mother wanted 

to sanction the gift by making the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, a witness to it. So, 

his father took him to the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, to let him bear witness to 

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

upon him, asked him: "Did you give the same gift to all 

your children?" He said: "No." Giving some of the 

children gifts to the exclusion of the others, or preferring 

some of them over the others is an act that contradicts 

piety. In fact, it constitutes a form of injustice and 

wrongdoing, because of the evil consequences 

involved. Normally, this act causes the other children to 

forsake their father and keep away from him, and it 

sows seeds of hatred and enmity towards their favored 

siblings. For these reasons as well as others, the 

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

said to him: "Fear Allah and be just regarding your 

children, and do not ask me to bear witness to an act of 

injustice and wrongdoing." He reprimanded him and 

deterred him from doing such an act by saying to him: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه، وهل ألفاظ عديدة راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-انلعمان بن بشري اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حىت تُْشِهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : حىت ختربه أنك أعطيته ذلك، وغرضها بذلك تثبيت العطية •
 تلك الصدقة" : اليت أعطاها للنعمان •

 :فوائد احلديث
وجوب العدل بني األوالد، وحتريم اتلفضيل أو اتلخصيص، والعدل أن يكون لذلكر مثل حظ األنثيني، وهذا يف اهلبة وليس يف انلفقة؛ ألن  .1

 .انلفقة تقدر باحلاجة

 أن  تفضيل بعض األوالد ىلع بعض من اجلور والظلم وال جتوز فيه الشهادة حتمال وأداء .2

 .حىت يتساوواوجوب رد الزائد أو إعطاء اآلخرين،  .3

 .أن األحاكم اليت تقع ىلع خالف الرشع تبطل، وال تنفذ، وال يعترب عقدها الصوري، ألنه ىلع خالف املقتىض الرشيع .4

 استفصال احلاكم واملفيت عما حيتمل االستفصال لقوهل صىل اهلل عليه وسلم:"أفعلت هذا بودلك لكهم .5

 .بضأن اإلشهاد يف عطية األب البنه الصغري يغين عن الق .6

نوع حيتاجون إيله من انلفقة يف الصحة واملرض  -وقال شيخ اإلسالم " ابن تيمية ": واحلديث واآلثار تدل ىلع وجوب العدل... ثم هنا نواعن. أ - .7
أو نفقة، أو ونوع تشرتك حاجتهم إيله، من عطية،  -وحنو ذلك، فالعدل فيه أن يعطى ُك واحد ما حيتاج إيله، وال فرق بني حمتاج قليل أو كثري. ب

 تزويج . فهذا ال ريب يف حتريم اتلفاضل فيه. وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم حباجة غري معتادة، مثل أن يقىض عن أحدهم
من دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطى عنه املهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، وحنو ذلك، فيف وجوب إعطاء اآلخر مثل ذلك نظر" ا. ـه

 .االختيارات

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417وىل، األ الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6035) الرقم املوحد:

رىض اّلَل عنه إال أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم يف 
 الوقوف عند حدود اهلل تعاىل.

"Let someone other than me be a witness to this." So, 

Basheer, may Allah be pleased with him, immediately 

took back that gift, as was the habit of the noble 

companions in abiding by the limits set by Allah. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق وادلارقطين وابليهيق. راوي احلديث:

 -نهماريض اهلل ع-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نفقة : انلفقة: يه كفاية من يمونه: طعاًما، وكسوةً، ومسكنًا، وتوابعها. •

 :فوائد احلديث
 .أن املتوىف عنها زوجها ليس هلا نفقة وإن اكنت حامال .1

 .نفق ىلع نفسها من مرياثها إن اكن هلا مرياث، أو من ماهلاأن املتوىف عنها تنتيه نفقتها بالوفاة وت .2

 املراجع:املصادر و

 ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -
حاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: األ توِضيحُ  - م2006 - 1427 األوىل الطبعة - اإلسالمية املكتبة عثيمني،

اململكة العربية السعودية الطبعة:  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
سنن ادلارقطين، حتقيق شعيب  -ه 1428 1ح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف رش -م  2014 - ـه 1435األوىل، 

السنن الكربى، للبيهيق. املحقق: حممد عبد القادر عطا. انلارش:  -م  2004 - ـه 1424بلنان. الطبعة: األوىل،  -االرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت 
 .م 2003 - ـه 1424بلنان. الطبعة: اثلاثلة،  –دار الكتب العلمية، بريوت 

   (58184) الرقم املوحد:

يف احلامل  -عليه وسلمصىل اهلل -قال انليب 
  «ال نفقة هلا»املتوىف عنها زوجها: 

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

woman whose husband dies is not eligible 
for alimony". 

 :احلديث .2033
صىل اهلل عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ال َنَفَقَة »ُمتََوىفَّ عنها َزوُْجَها: قال يف احلَاِمِل ال -وسلم
 «.هلا

** 

2033. Hadith: 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the 

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

said: "A pregnant woman whose husband dies is not 

eligible for alimony". 

لم أجد حكًما للشيخ األبلاين،   :درجة احلديث
 وقد رجح ابليهيق أنه موقوف.

** 

 Hadith Grade: 

يف هذا احلديث بيان أن الزوجة إذا تويف عنها زوجها 
فال نفقة وال سكىن هلا من تَِرَكة زوجها، ولو اكنت 

تنفق ىلع نفسها حاماًل, ألن انلفقة تنتيه  بالوفاة، و
 من مرياثها إن اكن هلا مرياث، أو من ماهلا.

** 

This Hadith indicates that a pregnant woman whose 

husband dies is not eligible to receive financial support 

or housing from her husband's estate, for maintenance 

ends with death. The woman should provide for herself 

from her own inheritance, if there is a share for her, or 

from her own resources. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 بنت محزة : أمامة، وقيل غري ذلك •
 .النسب : هذه مجلة  مبينة لسبب عدم احلل حيرم من الرضاع ما حيرم من  •

 .أيخ : محزة عم انليب صىل اهلل عليه وسلم ، أرضعته وإياه ثويبة •

 :فوائد احلديث
 .ما يثبت يف الرضاع من املحرمية، ومنها حتريم انلاكح .1

 .أنه يثبت فيه مثل ما يثبت يف النسب. فلك امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضااع .2

من أجل الرضاع، هم املرتضع وفروعه، أبناؤه وبناته ونسلهم. أما أصوهل، من أب، وأم، وآبائهم، فال يدخلون يف  اذلين تنترش فيهم املحرمية .3
املحرمية. وكذلك حواشيه، من إخوة وأخوات، وأعمام، وعمات، وأخوال، وخاالت. ُك هؤالء غري داخلني يف حكمه. والرضيع يكون كأحد أوالد 

يف بنت  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
محزة: ال حتل يل، حيرم من الرضاع: ما حيرم من 

 النسب، ويه ابنة أيخ من الرضاعة
 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, said concerning 
the daughter of Hamzah: ''She is not lawful 
for me (to marry). That which is unlawful 

due to lineage (blood relations) is unlawful 
due to breastfeeding. She is the daughter of 

my brother through breastfeeding''. 

 :احلديث .2034
زة: يف بنت مح -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 

لُّ يِل حَيُْرُم من الرََّضاِع َما حَيُْرُم من النََّسِب ويه  اَل حَتِ
يِخ من الرَّضاعة

َ
 ابنة أ

** 

2034. Hadith: 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said concerning the daughter of 

Hamzah: ''She is not lawful for me (to marry). That 

which is unlawful due to lineage (blood relations) is 

unlawful due to breastfeeding. She is the daughter of 

my brother through breastfeeding''. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل رَِغَب يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه، من انليب 
اهلل عليه وسلم أن يزتوج بنت عمهما محزة. فأخربه 
صىل اهلل عليه وسلم أنها ال حتل هل، ألنها بنت أخيه 
من الرضاعة. فإنه صىل اهلل عليه وسلم، وعمه محزة 
رضعا من )ثويبة( وىه موالة أليب هلب، فصار أخاه 
من الرضاعة، فيكون عم ابنته، وحيرم بسبب 

 الوالدة. الرضاع، ما حيرم مثله من

** 

‘Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased with him, 

wanted the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, to marry the daughter of their uncle, 

Hamzah. However, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said that she was not 

permissible to him, because she was the daughter of 

his brother through breastfeeding. Both the Prophet 

and his uncle Hamzah were breastfed by Thuwaybah, 

one of Abu Lahab’s slaves. So Hamzah had become 

the Prophet's brother through breastfeeding and the 

Prophet had become the uncle of Hamzah's daughter 

through breastfeeding. The ruling is that the things that 

are forbidden due to birth (blood relations) are likewise 

forbidden due to breastfeeding. 
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أجداده، وأعمامهما: وعماتهما، وأخواهلما،  -وإن َعلْوا -نب أباه، وأوالدهما إخوته وأخواته وآباؤه منهمااملرضعة، فتكون أمه، وصاحب الل
 .وخاالتهما وأعمامه، وأخواهل، وإخوانهما وأخواتهما، أعمامه و عماته، وأخواهل، و خاالته

 املراجع:املصادر و

(، مكتبة الصحابة، 10ارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فه
ه(  صحيح 1381، دار الفكر، دمشق، )1 ـه( اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -األمارات 

ه(. صحيح 1422نية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطا1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

   (6162) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-فريوز ادليليم  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
َمة، قبل ادلخول اتَّفق املسلمون ىلع أنه ال جُيمع بني  .1

َ
تنَْيِ أو أَمتنَْي، أْو إحداهما أ ة بنسب أو رضاع، ُحرَّ األختني بعقد نكاح، سواء اكنت األخوَّ

 أو بعده.
 .إذا طلق إحداهما فإنه اختيار منه للباقية .2

 .فيما جيب فيها من أحاكم اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغريهم، وأنَّها صحيحة، ولو أسلموا عليها، وأنَّها كأنكحة املسلمني، .3

 .أنَّ املرأة ال خترج عن عصمة الزوج بعد اإلِسالم إالَّ بطالق وحنوه، فانلاكح يبىق بعد اإلِسالم بال جتديد عقد .4

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  حممد بن  -بريوت سنن الرتمذي  -سليمان بن األشعث السِّ
 –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 

ايق دار إحياء ابل عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -الكتب العربية 

 ادلين عبد احلميد املحقق: حممد حميي-سليمان بن األشعث  -م سنن أيب داود  2001 - ـه 1421عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -بريوت  -املكتبة العرصية، صيدا 

مؤسسة الرسالة الطبعة  -لسليمان ا السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423
الطبعة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -األوىل  
سبل السالم رشح بلوغ  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان - -1427األوىل 

 .املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
   (58082) الرقم املوحد:

قال فريوز: قلت: يا رسول اهلل، إين أسلمت 
  «طلق أيتهما شئت»وحتيت أختان؟ قال: 

Fayrooz said: "I said: 'O Messenger of 
Allah, I have embraced Islam, and I have 

two sisters as wives!' He said: 'Divorce 
whomever of them you wish"'. 

 :احلديث .2035
عن الضحاك بن فريوز، عن أبيه قال: قلت: يا رسول 

َطلِّق أيتَُهما »اهلل، إين أسلمت وحتيت أختان؟، قال: 
 «.ِشئَت 

** 

2035. Hadith: 

Ad-Dahhaak ibn Fayrooz reported from his father that 

he said: "I said: 'O Messenger of Allah, I have 

embraced Islam, and I have two sisters as wives!' He 

said: 'Divorce whomever of them you wish"'. 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

ريض اهلل عنه صحايب من أهل ايلمن   فريوز ادليليم
أسلم وعنده زوجتان، هما أختان، وقد اكن أهل 
اجلاهلية يزتوجون األختني معا ال يرون بذلك بأسا، 

أن خيتار منهما  -صىل اهلل عليه وسلم-فأمره انليب 
واحدة، تلبىق هل زوجة، ويطلق األخرى؛ ألنَّه ال جيوز 

 اجلمع بني األختني يف اإلسالم.

** 

Fayrooz ad-Daylami, may Allah be pleased with him, 

was a Companion from Yemen. He was married to two 

sisters when he embraced Islam. In the pre-Islamic 

period of ignorance, people used to combine two 

sisters in marriage without finding fault with that. 

Therefore, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, commanded Fayrooz to keep 

one of the two sisters as his wife and divorce the other. 

In Islam, it is not permissible to combine two sisters in 

marriage. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

قال: أصيل يف مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: 
  أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال: ال

He asked: "May I pray in the sheepfolds?" 
He replied: "Yes." He then asked: "May I 
pray where camels sit?" He replied: "No". 

 :احلديث .2036
أن رجال سأل   -ريض اهلل عنه-عن جابر بن سمرة 

تَوضأ من حلوم 
َ
أ
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أ

 »الغنم؟ قال: 
ْ
أ ، وإن ِشئَْت فال تَوَضَّ

ْ
« إن ِشئَْت فتوضأ

 من حلوم »وم اإلبل؟ قال: قال أتوضأ من حل
ْ
أ نعم فتوضَّ

َصيل يف َمَرابِِض الَغنم؟ قال: « اإلبِل
ُ
قال: « نعم»قال: أ

صيل يف َمبَارِِك اإلبِل؟ قال: 
ُ
 «.ال»أ

** 

2036. Hadith: 

Jaabir ibn Samurah, may Allah be pleased with him, 

reported that a man asked the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him: "Should I 

perform ablution after eating the meat of sheep or 

goats?" He (the Messenger of Allah) replied: "If you 

wish, perform ablution, and if you do not, then do not 

perform it."  The man then asked: "Should I perform 

ablution after eating camel meat?" He replied: "Yes, 

perform ablution after eating camel meat." The man 

again asked: "May I pray in the sheepfolds?" He 

replied: "Yes." He then asked: "May I pray where 

camels sit?" He replied: "No". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن احلديث: " أأتَوضأ من حلوم الغنم " هذا استفهام 
من الصحايب عن حلوم الغنم، هل جيب الوضوء من 
أكلها عند إرادة الصالة أو ما يرشط هل الطهارة ؟ " إن 

ه انليب   "  َخريَّ
ْ
أ  _ِشئَْت فتوضأ، وإن ِشئَْت فال تَوَضَّ

بني فعل الوضوء وتركه،  _صىل اهلل عليه وسلم 
فالكهما جائز. "قال أتوضأ من حلوم اإلبل" أي: هل 
جيب الوضوء من أكل حلوم اإلبل عند إرادة الصالة 
أو ما يرُشط هل الطهارة ؟ " نعم فتوضأ من حلوم اإلبِل 
" أي: جيب عليك الوضوء من حلم اإلبل ولو اكن 

ء منه؛ املأكول يسريا، أما اللنب واملرق فال يلزم الوضو
لم يأمر الُعَرِنيِّنَي  -صىل اهلل عليه وسلم-ألن انلَّيب 

بها، وتأخرُي  بالوضوء من أبلان اإلبل، وقد أمرهم برُشْ
َصيل يف 

ُ
ابليان عن وقت احلاجة ال جيوز. " قال: أ

َمَرابِِض الَغنم؟ " أي: هل جتوز الصالة يف األماكن 
ز لك أي: جتو« " نعم»اليت تأوي إيلها الغنم؟ "قال: 

الصالة يف تلك األماكن لعدم اخلشية منها . " قال: 
صيل يف َمبَارِِك اإلبِل؟ " أي : هل جتوز يل الصالة يف 

ُ
أ

األماكن اليت تأوي إيلها اإلبل وتربك فيها؟ " قال: 
أي : ال تصل فيها؛ ألنه ال يؤمن من نفورها، « " ال»

فيلحق املصيل رضر من صدمة وغريها، وهذا املعىن 

** 

One of the Companions of the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, asked him about the 

meat of sheep and goats; whether it is obligatory to 

make ablution after eating it if one wants to pray or do 

something that requires purification. 'If you wish, 

perform ablution, and if you do not, then do not perform 

it': the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, gave him the choice either to perform 

ablution or not to perform it because both options are 

permissible. 'Should I perform ablution after eating 

camel meat?': i.e. is ablution obligatory for the one who 

eats camel meat if he wants to pray or do something 

that requires purification? 'Yes, perform ablution after 

eating camel meat': i.e. it is obligatory for you to make 

ablution after eating camel meat, even if what you eat 

is a small amount. As for camel milk or soup, it is not 

obligatory to make ablution after consuming them, 

because the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, did not order the people from the tribe of 

`Arinah to make ablution after drinking camel milk when 

he ordered them to drink it, and delaying the 

clarification of something beyond the time of need is 

impermissible. 'He again asked: May I pray in the 

sheepfolds?' i.e. is prayer permissible in the places 

where sheep rest? The reply was in the affirmative; i.e. 

it is permissible to pray in those places because they 

(the sheep) are not feared. 'He again said: May I pray 

where camels sit?' The reply was in the negative; i.e. 

do not pray there, because you will not be safe from the 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنه  _جابر بن سمرة  اتلخريج:
 لوغ املرامب مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َرابِض : يه َمبَاِركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها ىلع األرض لالسرتاحةمَ  •

 .َمبَارِك اإلبل : هو املوضع اذلي ترَْبُك فيه للرشب والراحة •

 :فوائد احلديث
 .إباحة الوضوء بعد أْكل حلوم الَغنم وال جيب .1

 .أن أْكل حلوم اإلبل ناقض للضوء .2

حكم بعدم نقض الوضوء من حلوم الغنم، وأجاز هل الوضوء، وهو  _اهلل عليه وسلم صىل  _إباحة جتديد الوضوء من حلوم الغنم؛ ألن انليب  .3
 .جتديد للوضوء ىلع الوضوء

 .إباحته الصالة يف َمرابِض الَغنم ومنعها يف َمبَارِك اإلبل .4

 . ىلع تعلم العلم _ريض اهلل عنهم  _حرص الصحابة  .5

 إن ِشئْت (: ) _صىل اهلل عليه وسلم  _إثبات املشيئة للعبد؛ لقوهل  .6

 املراجع:املصادر و

 صحيح رشح املنهاج. بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
واألثر، تأيلف:  احلديث غريب يف انلهاية  ـه 1392 اثلانية: الطبعة العريب، الرتاث إحياء دار: انلارش انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف مسلم،

حممود حممد الطنايح  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية 
م توضيح األحاكم ِمن  2006 _ه  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م فتح ذي  2003 - ـه 1423بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكت

ُ
بة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ريخبنت عرفة. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تا
   (8399) الرقم املوحد:

كون وقِلَّة نُفورها،  مأمون من الغنم ملا فيها من السُّ
( فتح ذي اجلالل 1/99وعدم أذاها.   سبل السالم)

( 305،  304( توضيح األحاكم)/1/264واإلكرام)
 (195،  1/192تسهيل اإلملام)

camels' wildness and they might harm you while you 

are praying by bumping into you or the like. However, 

this is not the case with sheep because they are 

peaceful calm animals that do not harm people. [Subul-

us-Salaam, 1:99; Fat-h Dhil-Jalaal Wal-Ikraam, 1:264; 

Tawdeeh-ul-Ahkaam, 304-305; Tas-heel-ul-Ilmaam, 

1:192,195] 
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قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما 
ل، إنما اكن يكفيه أن يتيمم شفاء اليع السؤا

ىلع جرحه خرقة، ثم يمسح  -أو يعصب-ويعرص 
 عليها، ويغسل سائر جسده

 

They killed him, may Allah kill them! Why 
had they not asked when they did not 

know? The cure for ignorance is inquiry. It 
would have been enough for him to 

perform Tayammum (dry ablution) and to 
press –or bind– a cloth over his wound 

then wipe with wet hands over it and wash 
the rest of his body. 

 :احلديث .2037
قال: خرجنا يف َسَفر  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ُه يف رأسه، ثم احتلم  فأصاب رُجال ِمنَّا َحَجٌر فََشجَّ
رُْخَصة يف اتلَّيمم؟  فسأل أصحابه فقال: هل جتدون يل

د لك رُْخَصة وأنت َتْقِدُر ىلع املاء  فقالوا: ما جَنِ
ا َقِدْمنَا ىلع انليب  صىل اهلل عليه -فاْغتََسل فمات، فلمَّ

َقتَلُوه َقتَلَُهم اهلل أال َسألُوا »أخرب بذلك فقال:  -وسلم
إذ لم يعلموا فإنَّما ِشَفاء اليِعِّ السؤال، إنما اكن يَكفيه 

م وَيْعرِص أن يَ  ىلع ُجرِحه ِخرقَة، ثم  -أو َيْعِصب-تيمَّ
 «.يمسح عليها، وَيغسل سائر جسده

** 

2037. Hadith: 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported: "We 

set out on a journey. One of our people was hit by a 

stone that injured his head. He then had a wet dream. 

He asked his fellow travelers: 'Do you find a concession 

for me to perform Tayammum (dry ablution)?' They 

said: 'We do not find any concession for you since 

water is available to you.' He, thus, took a bath and died 

(as a result). When we came to the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, the incident 

was reported to him. He said: 'They killed him, may 

Allah kill them! Why had they not asked when they did 

not know? The cure for ignorance is inquiry. It would 

have been enough for him to perform Tayammum (dry 

ablution) and to press –or bind– a cloth over his wound 

then wipe with wet hands over it and wash the rest of 

his body" '. 

 حسن  لغريه.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound by virtue of 

corroborating evidence. 
Hadith Grade: 

خرجوا يف سفر،  أنهم -ريض اهلل عنه-خيرب جابر 
صيب رَُجل منهم حِبَجر فَُشجَّ رأسه، ثم إنه احتلم 

ُ
فأ

فسأل أصحابه عن إجزاء اتليمم بداًل عن غسل 
د لك رُْخَصة وأنت َتْقِدُر ىلع  العضو. "فقالوا: ما جَنِ
املاء فاْغتََسل فمات" أي أنه ال جيزئ اتليمم يف هذه 

م لفاقد احلال؛ لوجود املاء، وإنما الرُّخصة يف اتليم
املاء، وأما مع وجوده فال رخصة لك، ثم إنه اغتسل 

.  فلما -ريض اهلل عنه-فتأثر ُجرحه باملاء فمات 
 -صىل اهلل عليه وسلم-قدموا املدينة أخربوا انليب 

بالقصة فأاعبهم بقوهل: "َقتَلُوه َقتَلَُهم اهلل"                  داع 
م تسببوا يف ؛ ألنه-صىل اهلل عليه وسلم-عليهم انليب 

قتله بفتواهم اخلاطئة. " أال َسألُوا إذ لم يعلموا " أي: 
اكن الواجب عليهم أن يسألوا وال يترسعوا يف 
الفتوى؛ ملا فيها من إحلاق الرضر بالغري وهو ما قد 

** 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that 

they went on a journey, and one of them was seriously 

injured in his head by a rock. Then that man had a wet 

dream and asked his companions if it was acceptable 

for him to make Tayammum (dry ablution) instead of 

bathing with water. They replied: 'We do not find any 

concession for you since water is available to you', 

meaning that Tayammum is not sufficient in this case 

because of the presence of water, and the concession 

for making Tayammum is applicable when water is not 

available. So, the man bathed and his wound became 

worse because of the water, and he, may Allah be 

pleased with him, eventually died. When they arrived at 

Madinah, they informed the Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, about his story and he was 

upset and rebuked them saying: 'They killed him, may 

Allah kill them!' The Prophet made supplication against 

them because they caused his death based upon the 

wrong Fatwa (legal opinion) they gave him. 'Why had 

they not asked when they did not know?', meaning that 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

266 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جابر  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة • جَّ ه : الشَّ ة.َشجَّ  : يه اجلُرح يف الرأس والوجه خاصَّ
 .اليِعِّ : اجلَهل •

د، أي: يَشدُّ الِعَصابة ىلع رأسه -أو َيْعِصب-َيْعرِص  • ة. والَعْصب الشَّ ة بعد مرَّ  .: الَعرْص هنا هو لفُّ اثلَّوب مرَّ

 .قتلوه : تسببوا يف قتله •

 :فوائد احلديث
 .فيه خطورة الفتوى بغري علم، حيث اكنت سببا يف قتل نفس مسلمة .1

 .احلديث ديلل ىلع مرشوعية املسح ىلع اجلبائر، سواء اكن ذلك يف الوضوء أو الغسليف  .2

: اجلَهل، واملعىن:  وقع. "فإنَّما ِشَفاء اليِعِّ السؤال" اليِعُّ
فاء اجلَهل السؤال، لَم لْم يسألوا حني لم يعلموا؛ ألن شِ 

فاء  فإذا اكن اإلنسان جيهل احلكم الرشيع، فإن الشِّ
من هذا اجلَهل أن يسأل، وال يفيت بيشء يؤدي إىل 

-الرضر أو يلحق اهلالك بانلاس،  ثم بنَيَّ هلم ابلين 
احلكم الرشيع يف املسألة  -صىل اهلل عليه وسلم

م وَيْعرِص  أو -بقوهل:  "إنما اكن يَكفيه أن يَتيمَّ
ىلع ُجرِحه ِخرقة، ثم يمسح عليها، وَيغسل  -َيْعِصب

سائر جسده " هذا ما يلزمه، وهو املوافق ألصول 
الرشيعة، أما إلزامه باالغتسال مع ما يرتتب عليه من 
رَضر بدنه أو هالكه  أو تأخري برء، فهذا خمالف 
ألصول الرشيعة.    وبناء عليه: يُرخص لصاحب 

جة أن  يَغسل سائر جسده باملاء اجِلراحة أو الشَّ
ويمسح ىلع الِعَصابة ويكيف، أما بالنسبة للتيمم مع 
وجود اجلبرية، فال يرشع؛ ألن إجياب طهارتني لعضو 

-واحد خمالف لقواعد الرشيعة.  وحيمل احلديث 
ىلع أن الِعَصابة زائدة ىلع احلاجة، ويَُشق  -واهلل أعلم

زائد من أو يرَُض نَزُْعها؛ ذلا رُشع  اتليمم عن ال
الِعَصابة، أو حيمل ىلع أن أعضاء الوضوء اكنت 
جرحية، فتعذر إيصال املاء إيلها، فعدل إىل اتليمم 

 بدال عن غسل العضو.

it was obligatory on them to ask and not to be hasty in 

giving a Fatwa, because of what this type of action 

entails of harming others, and this was exactly what 

happened. 'The cure for ignorance is inquiry', meaning 

why had they not asked when they did not know, 

because the cure for ignorance is to ask questions. If 

someone is ignorant of a Shariah ruling, the cure for 

this ignorance and lack of knowledge is to ask, and not 

to give a Fatwa that leads to harming people or to their 

death. Then the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, clarified the Shariah ruling 

regarding this issue saying: 'It was enough for him to 

perform Tayammum and to press –or bind– a bandage 

over his wound then wipe with wet hands over it and 

wash the rest of his body.' That was what he had to do, 

and it is in accordance with the principles of Shariah. 

As for obliging him to take a bath despite what it may 

lead to of harm to his body or his death or the delay in 

healing, then this is contrary to the principles of the 

Islamic Shariah. Accordingly, a concession is given to 

the one who is injured or has a serious cut or wound to 

wash the rest of his body with water and wipe with wet 

hands over the bandage, and this is sufficient. As for 

Tayammum while wearing a bandage or cast, it is not 

permissible, because making it obligatory to purify one 

organ in two different manners of purification is against 

the principles of Shariah. The command in this Hadith 

is understood –and Allah knows best– to mean that the 

bandage is in excess of what is needed and difficult to 

remove, or will harm the person if removed. For this 

reason, Tayammum was made permissible for the 

excess bandage. Another way to understand the Hadith 

is that the organs of ablution were injured, hence, it was 

difficult to make the water reach them, so Tayammum 

was required instead of washing the organ. 
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 .الواجب املسح ىلع ُكِّ اجلبريٍة، وليس ىلع بعضها؛ اكخلفني .3

بأن  لم يعذرهم، بل اَعبهم بالفتوى بغري علم، وأحلق بِهم الوعيد -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أن صاحب اخلطأ الواضح غري معذور؛ ألن انليب  .4
 .َداع عليهم، وجعلهم يف اإلثم قَتلة هل

 .فيه رفق الرشيعة بامللكفني، وأن اهلل تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    سنن ابن ماجة،  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
، بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل تأيلف: حممد

إبراهيم  م. معالم السنن، تأيلف: محد بن حممد بن1985اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 
ه. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري،  1351اخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، الطبعة: األوىل 

لعربية املعارصة، تأيلف: د/ أمحد حممود حممد الطنايح. معجم اللغة ا -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -انلارش: املكتبة العلمية 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 2008 - ـه 1429خمتار عبد احلميد عمر، بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

م ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل البسام، انلارش: م. توضيح األحاك 2006 _ ـه 1427تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد  2003 - ـه 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، 

م إ
ُ
رساء بنت عرفة. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

د إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عب
 .املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية

   (10019) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وانلجم : سورة انلجم. •

 :فوائد احلديث
 .ديلل ىلع أنَّ القارئ إذا لم يَسجد، فإنه ال يسجد الُمستمع .1

عدم  -ريض اهلل عنه-ىلع زيد بن ثابت  -صىل اهلل عليه وسلم-؛ إذ لو اكن واجبًا، ألنَْكر انليب أنَّ سجود اتلِّالوة َمسنون، وليس بواجب .2
 .ُسجوده

 .إىل قراءته -صىل اهلل عليه وسلم-حيث استمع انليب  -ريض اهلل عنه-فضيلة زيد بن ثابت  .3

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح األحاكم 1422: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش
م. تسهيل  2003 - ـه 1423ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

 .م 2006 ـه 1427بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان 
   (11240) الرقم املوحد:

وانلجم  -عليه وسلم صىل اهلل-قرأت ىلع انليب 
  فلم يسجد فيها

I recited before the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, Surat-un-

Najm and he did not prostrate in it. 

 :احلديث .2038
قَرأت ىلع »قال:  -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت 

وانلَّجم فلم يسجد  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 «.فيها

** 

2038. Hadith: 

Zayd ibn Thaabit, may Allah be pleased with him, 

reported: "I recited before the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, Surat-un-Najm and 

he did not prostrate in it". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل -قرأ ىلع انليب  -ريض اهلل عنه-ثابت  أن زيد بن
سورة انلَّجم، فلما َمرَّ بآية السجود  -اهلل عليه وسلم

لم يسجد فيها.  وترك السجود فيها يف هذه احلالة ال 
يدل ىلع تركه مطلقا؛ الحتمال أن يكون السبب يف 
الرتك إذ ذاك بليان اجلواز، وهذا أرجح االحتماالت 

لو اكن واجبا ألمره بالسجود  وبه جزم الشافيع؛ ألنه
 ولو بعد ذلك.

** 

Zayd ibn Thaabit, may Allah be pleased with him, 

recited Surat-un-Najm before the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and when he recited 

the verse of prostration, the Prophet didn't prostrate.  

The Prophet's action does not indicate that prostration 

should be left out all the time, because it is possible that 

he did not prostrate to show that leaving prostration is 

permissible. This is the preponderant opinion, which is 

concluded by Imam Ash-Shafi`i. Had prostration been 

obligatory, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, would have ordered him to do 

it even later on. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 قىض : حكم. •
ْفعة : إذا اكن ابليت أو األرض مملوكة ألكرث من شخص فباع أحد الرشاكء نصيبه لطرف جديد فيحق للرشيك أو الرشاكء أن يدفعوا هلذ • ا بالشُّ

 .الطرف اجلديد ما دفعه ويكون ابليت هلم، فهذا احلق اسمه الشفعة

 .يف ُك ما : يف ُك مشرتك مشاع قابل للقسمة •

بالشفعة يف  -صىل اهلل عليه وسلم-قىض انليب 
لك ما لم يقسم، فإذا وقعت احلدود، ورصفت 

 الطرق، فال شفعة
 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, decreed for 
partners the right of preemption in 

property which had not been divided up. 
However, if the boundaries are 

demarcated, and the roads are fixed, then 
there will be no right of preemption. 

 :احلديث .2039
قال: )جعل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ويف لفظ: قىض( انليب 
ْفعة يف ُك ما لم يقسم، فإذا وقعت احلدود، بالشُّ 

فَِت الطرق؛ فال شفعة(.  ورُصِّ

** 

2039. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, decreed for partners the right of 

preemption in property which had not been divided up. 

However, if the boundaries are demarcated, and the 

roads are fixed, then there will be no right of 

preemption". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ل هذه الرشيعة احلكيمة جاءت إلحقاق احلق والعد
ودفع الرش والرض، وهلذا فإنه ملا اكنت الرشكة يف 
العقارات يكرث رضرها ويمتد رشرها وتشق القسمة 
فيها، أثبت الشارع احلكيم الشفعة للرشيك. بمعىن 
أنه إذا باع أحد الرشيكني نصيبه من العقار 
املشرتك بينهما، فللرشيك اذلي لم يبع أخذ انلصيب 

رضره بالرشاكة. هذا من املشرتى بمثل ثمنه، دفعاً ل
احلق، ثابت للرشيك ما لم يكن العقار املشرتك قد 
قسم وعرفت حدوده ورصفت طرقه. أما بعد معرفة 
احلدود وتمزيها بني انلصيبني، وبعد ترصيف 
شوارعها فال شفعة، لزوال رضر الرشاكة واالختالط 
اذلي ثبت من أجله استحقاق انزتاع املبيع من 

 املشرتي.

** 

The wise Sharee`ah (Islamic law) has been legislated 

to give people their due rights and establish justice and 

to keep away all harm and evil. Since partnership in real 

estate entails many problems, and joint property is 

difficult to divide, Allah has legislated the right of 

preemption for the partner. This means that if one of the 

two partners sells his share of the real estate, then it 

will be permissible for the other partner, who did not sell 

his share, to retrieve that sold share from the one who 

bought it at the same price, to avoid any harm that may 

be caused by the new partner. This is a constant right 

of the partner as long as the joint real estate has not 

been divided up, the boundaries have not been known, 

and the roads have not been laid. However, after 

defining the boundaries between the two shares and 

after the streets or roads are laid, there is no 

preemption right. This is because there is no more harm 

entailed by the partnership and mixing for which the 

right of retrieving the sold share from the buyer is 

ordained. 
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 .عينت وقعت : •

 .احلدود : مجع حد، وهو هنا: ما تتمزي به األمالك بعد القسمة •

 .ورصفت الطرق : بينت مصارف الطرق وشوارعها •

 .فال شفعة : إذ ال حمل هلا بعد تمزي احلقوق •

 :فوائد احلديث
 .هذا احلديث أصل يف ثبوت الشفعة وهو مستند اإلمجاع عليها .1

 .م ترصف طرقه، لرضر الرشاكة اليت تلحق الرشيك الشفيعتكون الشفعة يف العقار املشرتك، اذلي لم تمزي حدوده، ول .2

 .بهذا يعلم أنها ال تثبت للجار، لقيام احلدود وتميزيها .3

استدل بعضهم باحلديث: ىلع أن الشفعة ال تكون إال يف العقار اذلي تمكن قسمته دون ما ال تمكن قسمته، أخذاً من قوهل: " يف ُك ما لم  .4
 .مة، ال حيتاج إىل نفيهيقسم " ألن اذلي ال يقبل القس

تثبت الشفعة إزالًة لرضر الرشيك، وذلا اختصت بالعقارات لطول مدة الرشاكة فيها. وأما غري العقار، فرضره يسري، يمكن اتلخلص منه  .5
 .بوسائل كثرية، من املقاسمة اليت ال حتتاج إىل لكفة، أو بابليع وحنو ذلك

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422ن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد ب -
اإلملام برشح عمدة األحاكم، -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن -ه. 1392لسعادة، الطبعة اثلانية، للشيخ إسماعيل األنصاري، مطبعة ا
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حالق

   (6081) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-قىض رسول اهلل 
  بالعمرى ملن وهبت هل

The Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, decreed that 
the lifelong gift is for the one to whom it 

was given. 

 :احلديث .2040
قىض »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

بالُعْمَرى ملن وهبت  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
عِمر عمرى هل ولعقبه؛ فإنها لذلي »ويف لفظ: «. هل

ُ
من أ

ها، ال ترجع إىل اذلي أعطاها؛ ألنه أعطى عطاء أعطي
إنما العمرى اليت »وقال جابر: «.  وقعت فيه املواريث
، أن يقول: -صىل اهلل عليه وسلم-أجازها رسول اهلل 

"يه لك ولعقبك"، فأما إذا قال: "يه لك ما عشت"؛ 
أمسكوا »ويف لفظ ملسلم: «. فإنها ترجع إىل صاحبها

عِمر عليكم أموالكم وال تفس
ُ
دوها، فإنه من أ

عِمرها: حيا، وميتا، ولعقبه
ُ
 «.عمرى فيه لذلي أ

** 

2040. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, decreed that the 

lifelong gift is for the one to whom it was given. Another 

narration reads: “Whoever is given a lifelong gift in 

association with his offspring, it is indeed for him and 

his offspring. It does not return to the one who gave it, 

because he gave something that has become part of 

the inheritance.” Jaabir said that the lifelong gift that the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, ordained is the gift in which the granter 

says to the recipient: "This is for you and your 

offspring." However, if the granter says: "This is for you 

as long as you live, then it returns to its owner." In 

another narration reported by Imam Muslim, the 

Prophet said: “Keep your wealth and do not spoil it. For 

indeed, whoever is given a lifelong gift, then it is for the 

one to whom it has been given and for his offspring, no 

matter he is alive or dead". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ومثلها " الرقىب " نواعن من اهلبة، اكنوا  -العمرى :
يتعاطونهما يف اجلاهلية، فاكن الرجل يعطى الرجل 
ادلار أو غريها بقوهل: أعمرتك إياها أو أعطيتكها 
عمرك أو عمري . فاكنوا يرقبون موت املوهوب هل، 

أبطل الرشط لريجعوا يف هبتهم. فأقر الرشع اهلبة، و
املعتاد هلا، وهو الرجوع، ألن العائد يف هبته، اكللكب، 
يقيئ ثم يعود يف قيئه، وذلا قىض انليب صىل اهلل عليه 
وسلم بالعمرى ملن وهبت هل ولعقبه من بعده. ونبههم 
صىل اهلل عليه وسلم إىل حفظ أمواهلم بظنهم عدم 
 لزوم هذا الرشط وإباحة الرجوع فيها فقال: " أمسكوا

عليكم أموالكم وال تفسدوها، فإنه من أعمر 
 عمرى فيه لذلي اعِمَرها، حياً وميتا، ولعقبها " .

** 

Al-`Umraa” and ar-Ruqbaa are two types of lifelong 

gifts that used to be given during the pre-Islamic era. A 

man would give someone a house or something else 

by saying: I give this to you forever, or I give this to you 

as long as you are alive or as long as I am alive. 

Therefore, they used to wait for the death of the one 

given such a gift, in order to take back their gift.  Islamic 

Sharee`ah has approved the gift and annulled the 

condition of taking it back, which was often associated 

with it. This is because, in Islam, the one who takes his 

gift back is like the dog that vomits and swallows its 

vomit. Therefore, the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, decreed that the lifelong gift is 

for the one to whom it was given and to his offspring 

after him.  On the other hand, the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, advised them to 

maintain their wealth because they assumed that the 

condition associated with the gift is not binding, and 

they are allowed to take their gifts back. So, he said: 

"Keep your wealth and do not spoil it. For indeed, 

whoever is given a lifelong gift, then it is for the one to 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بلفظ: " أيما رجل أعمر رجال عمرى هل .."  أما قوهل" وقال جابر": فرواه مسلم 1625متفق عليه واللفظ اثلاين:  رواه مسلم ) راوي احلديث:
 (.1625(. ولفظ: " أمسكوا عليكم..": رواه مسلم ح)1625ح)

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 دة األحاكمعم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قىض : حكم •
 .ربالعمرى : بضم العني املهملة، وسكون امليم، وألف مقصورة. مشتقة من العمر، وهو احلياة. ويه : يه تمليك املنافع أو إباحتها مدة العم •

 .أعمر : بضم أوهل، وكرس امليم. مبىن للمجهول •

 ملن وهب هل : بأنها ملن أعطيها •

 عمرى : كأن يقول: عمرتك هذه ادلار مثال •

 ولعقبه : ألوالده •

 أجازها" : أمضاها •

 :فوائد احلديث
 .صحة هبة " العمرى " وأنها من منح اجلاهلية، اليت أقرها اإلسالم وهذبها ، بمنع الرجوع فيها، ملا يف الرجوع من ادلناءة والبشاعة .1

 .أنها تكون للموهوب هل ولعقبه، سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة .2

 .رشوط الفاسدة غري الزمة يف العقد، ولو ظنها العاقد الزمة نافعة هل. لكن قال الفقهاء: ويثبت اخليار يف إمضاء ابليع أورده للمشرتطأن ال .3

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -امعبد اهلل البس-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6080) الرقم املوحد:

whom it has been given and for his offspring, no matter 

he is alive or dead". 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاوية بن حيدة  اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بَّر؟ : من اذلي أحسن إيله وأصله. َمن •

َ
 أ

ك وِصلْها أوالً  •  .قال: أمك : بِّر أمَّ

 .ثم األقرب فاألقرب : إىل آخر ذوي األرحام •

 :فوائد احلديث
 .بيان فضل الصحابة وحرصهم ىلع تعلم أبواب اخلري والرب .1

 .أن انلاس خيتلفون باألولوية, فلك ما اكن أقرب إىل اإلنسان فهو أحق بربه .2

 .م، ثم األب، ثم األقرب، فاألقرب ىلع حسب درجاتهم يف اإلرث والقرباحلديث فيه تقديم األ .3

 .أمر بالرب بها ثالث مرات -صىل اهلل عليه وسلم-حق األم آكد من حق األب بالرب, ألن انليب  .4

 .أن انلفقة من الرب .5

قلت يا رسول اهلل: من أبر؟ قال: "أمك، ثم أمك، 
  ثم أمك، ثم أباك، ثم األقرب، فاألقرب"

I said: "O Messenger of Allah, to whom 
should I be dutiful?" The prophet said: 

"Your mother, then your mother, then your 
mother, then your father, then the closest 

next of kin, and so on". 

 :احلديث .2041
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلُت يا 
ك، ثم  مَّ

ُ
ك، ثم أ مَّ

ُ
ك، ثم أ مَّ

ُ
بَّر؟ قال: "أ

َ
رسول اهلل: َمن أ

باك، ثم األقرَب، فاألقرَب".
َ
 أ

** 

2041. Hadith: 

Bahz ibn Hakeem reported from his father, who 

reported from his grandfather that he said: "I said: 'O 

Messenger of Allah, to whom should I be dutiful?' The 

prophet said: 'Your mother, then your mother, then your 

mother, then your father, then the closest next of kin, 

and so on"'. 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

احلديث فيه احلثٌّ ىلع برِّ األقارب واإلحسان إيلهم, 
وأن األم أحقهم بذلك, ثم بعدها األب, ثم األقرب 
فاألقرب, وإنما اكنت األم أحقهم لكرثة تعبها 

وخدمتها؛ ألن هلا فضيلة احلمل والرضاع  وشفقتها
-والرتبية, ويف احلمل اتلعب, ثم مشقة الوضع, قال 

ُه ُكْرًها َووََضَعتُْه ُكْرًها{ وإذا اكنت -تعاىل ُمّ
ُ
: }مَحَلَتُْه أ

األم مقدمة ىلع األب فتقديمها ىلع غريه من باب 
 أوىل, ومن بر األم واألب اإلنفاق عليهما.

** 

This Hadith encourages maintaining good relationship 

with one's relatives. The worthiest of this good 

relationship is one's mother, then one's father, then the 

closest next of kin, etc. Mothers are the worthiest of 

one's kindness because of the troubles they went 

through, and because of their compassion and service. 

They have the merit of conception, nursing, and raising 

their children. Pregnancy is a hard experience, and so 

is giving birth. In this regard, Allah, the Almighty, says: 

{His mother carried him with hardship and gave birth to 

him with hardship.} [Surat-ul-Ahqaaf: 15] As the mother 

is given precedence over the father, it follows that she 

is also given precedence over everyone else other than 

the father. Part of being dutiful to one's parents is to 

spend on them. 
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 املراجع:املصادر و

عبد ابلايق , مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة:  سنن الرتمذي, حتقيق:حممد فؤاد -سنن أيب داود , حتقيق: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   -
عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم  - ـه  1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  - ـه  1395اثلانية، 

 -رام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ امل - ـه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -آبادي دار الكتب العلمية 
توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة, الطبعة:  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

 -م  2006 ـه 1427حاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األ - ـه  1423اخلاِمَسة، 
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني،  - ـه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط

 ه 1405إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين , املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية  - 1427لطبعة األوىل ا -املكتبة اإلسالمية 
   (58188) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه. -أسامة بن زيد اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قلت : وذلك اعم الفتح قبل دخول انليب صىل اهلل عليه وسلم مكة. •
 .عقيل : ابن أيب طالب وعقيل ابن عم انليب صىل اهلل عليه وسلم صحايب اعلم بالنسب •

 .املزنل املشتمل ىلع بيوت -بفتحها وسكون املوحدة-بكرس الراء مجع ربع-ِرَباع :  •

قلت يا رسول اهلل، أتزنل غدا يف دارك بمكة؟ 
  قال: وهل ترك نلا عقيل من رباع؟

I said: O Messenger of Allah, will you stay 
in your house in Makkah? He said: Has 

`Aqeel left us any houses? 

 :احلديث .2042
قلتُ يا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -عن أسامة بن زيد

رسول اهلل، أتزنل غدا يف دارك بمكة؟ قال: وهل ترك 
نلا عقيل من ِرَباٍع؟  ثم قال: ال يَرُِث الاكفر املسلم، 

 وال املسلم الاكفر

** 

2042. Hadith: 

Usaamah ibn Zayd, may Allah be pleased with him, 

reported: "I said: 'O Messenger of Allah, will you stay in 

your house in Makkah?' He said: 'Has ̀ Aqeel left us any 

houses?' Then he said: 'A disbeliever does not inherit 

from a Muslim, nor does a Muslim inherit from a 

disbeliever"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ملا جاء انليب صىل اهلل عليه وسلم لفتح مكة سأهل 
أسامة بن زيد : هل سيزنل صبيحة دخوهل فيها داره ؟ 
فقال صىل اهلل عليه وسلم : وهل ترك نلا عقيل بن 
أيب طالب من رباع نسكنها ؟ وذلك أن أبا طالب تويف 

وخلف أربعة أبناء، طابلا، وعقيال، ىلع الرشك، 
وجعفر، وعليا. فجعفر وىلع، أسلما قبل وفاته، فلم 
يرثاه، وطالب وعقيل بقيا ىلع دين قومهما فورثاه، 
ففقد طالب يف غزوة بدر، فرجعت ادلور لكها لعقيل 
ا يني املسلم والاكفر فقال  فباعها. ثم بنيَّ حكماً اعمًّ

رث الاكفر املسلم". ألن :"ال يرث املسلم الاكفر، وال ي
اإلرث مبناه ىلع الصلة والقرىب وانلفع، ويه منقطعة 
ما دام ادلين خمتلفاً ألنه الصلة املتينة، والعروة 
الوثىق. فإذا فقدت هذه الصلة، فقد معها ُك يشء 
حىت القرابة، وانقطعت عالقة اتلوارث بني الطرفني، 

 ألن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة.

** 

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

upon him, went to conquer Makkah, Usaamah ibn 

Zayd, may Allah be pleased with him, asked him if he 

would stay in his house in Makkah on the day he enters 

the city. The Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, said: Has `Aqeel ibn Abu Taalib left us 

any houses to reside in? Abu Taalib died as a polytheist 

and he left four sons: Taalib, ‘Aqeel, Ja`far, and `Ali. 

Ja`far and `Ali embraced Islam before the death of Abu 

Taalib, so they did not inherit from him. Taalib and 

‘Aqeel stayed on the religion of their own people, so 

they inherited from him. Taalib was lost in the Battle of 

Badr; therefore, all the properties were transferred to 

‘Aqeel, who later sold them out.  The Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, gave a 

general ruling: ''A disbeliever does not inherit from a 

Muslim, nor does a Muslim inherit from a disbeliever." 

Inheritance is based on kinship relations and mutual 

benefits, and these are interrupted so long as religion 

is different. Religion is indeed the strongest bond; if it is 

missing, everything will be lost, including the kinship 

bonds. Thus, inheritance is invalid among relatives of 

different religions, because terminating religious bonds 

is more consequential than upholding kinship and 

marriage ties. 
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 :فوائد احلديث
وت مكة، فقد أقر انليب صىل اهلل عليه وسلم العقد ىلع حاهل. وقد يقال : إنه لم يتعرض لعقود املرشكني السابقة، فال يكون يف جواز بيع بي .1

 .احلدث داللة ىلع هذه املسألة

 .أن املسلم ال يرث الاكفر، وال الاكفر يرث املسلم .2

 .العالقات والصالت أن اإلسالم هو أقوى الروابط، وأن اختالف ادلين هو السبب يف َحلِّ  .3

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417ة األوىل، الطبع الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6092) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-سفينة  اتلخريج:

 سنن أيب داود، وهو يف بلوغ املرام خمترصا. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أعتقك : أي أريد أن أعتقك. •
 .ما عشَت : ما دمت تعيش يف ادلنيا •

 .ما فارقُت : لن أفارق •

 :فوائد احلديث
 .ع اشرتاط نفعه للمعِتق، أو اشرتاط نفعه لغري املعِتقجواز تنجزي العتق م .1

 .صحة اشرتاط اخلدمة ىلع العبد املعتق، وأنه يصح تعليق العتق برشط، فيقع بوقوع الرشط .2

 .فيه جواز اشرتاط اخلدمة ىلع املعتَق مدة معلومة بعد العتق أو قبله .3

 املراجع:املصادر و

 يف العالم منحة - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –. انلارش: املكتب اإلساليم إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين -
 م 2006 – 1427 األوىل الطبعة. الرسالة طبعة. الفوزان صالح للشيخ االملام، تسهيل - ه1428 1ط. اجلوزي ابن دار. الفوزان اهلل لعبد املرام، بلوغ رشح

توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -وغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية بل برشح واالكرام اجلالل ذي فتح -

لواك ألم سلمة فقالت: قول سفينة: كنت مم
-أعتقك وأشرتط  عليك أن ختدم رسول اهلل 

 ما عشت -صىل اهلل عليه وسلم
 

Safeenah said: “I was Umm Salamah’s 
slave, and she said: ‘I will free you on 

condition that you serve the Messenger of 
Allah, may Allah's peace and blessings be 

upon him, for as long as you live”’. 

 :احلديث .2043
عن سفينة، قال: كنت َمْملُواًك ألم سلمة فقالت: 

ْعِتُقَك وأشرتط عليك أن ختدم رسول اهلل 
ُ
صىل اهلل -أ

، »ما ِعْشَت فقلت:  -عليه وسلم َّ يِط يلَعَ وإن لم تَْشرَتِ
ما  -صىل اهلل عليه وسلم-ما فَاَرقُْت رسول اهلل 
ْعتََقتيِْن، واْشرَتَ 

َ
َّ ِعْشُت فَأ  «.َطْت يلَعَ

** 

2043. Hadith: 

Safeenah, may Allah be pleased with him, reported: "I 

was Umm Salamah’s slave, and she said: ‘I will free you 

on condition that you serve the Messenger of Allah, 

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

long as you live.' I replied: 'Even if you do not make this 

a condition, I will never desert the Messenger of Allah, 

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

long as I live.' She manumitted me pursuant to this 

condition". 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

أنه اكن  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث خيرب سفينة 
فأعتقته برشط أن  -ريض اهلل عنها-مملواكً ألم سلمة 
مدة حياته،  -صىل اهلل عليه وسلم-خيدم رسول اهلل 

فأخربها أنه وإن لم تشرتط ذلك فإنه لن يفارق انليب 
ما اعش، فأعتقته واشرتطت  -هلل عليه وسلمصىل ا-

 عليه، فهذا فيه ديلل ىلع صحة الرشط يف العتق.

** 

In this Hadith, Safeenah, may Allah be pleased with 

him, relates that he was a slave of Umm Salamah, may 

Allah be pleased with her, and she freed him on 

condition that he served the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, for the rest 

of his life. He told her that, even if she had not stipulated 

this condition, he would not desert the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, as long as he 

lived. She manumitted him subject to this condition. 

The Hadith indicates that it is valid to stipulate a 

condition in relation to the manumission of slaves. 
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بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش  -م  2003 - ـه 1423الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة، 
سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -ع، الرياض واتلوزي

 -بريوت.  -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -الكتب العربية 
مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط.  - 1ط  2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش: 

 .م 2001 - ـه 1421انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، 
   (64708) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:

صىل اهلل عليه -قول اعئشة: استأذنت انليب 
  «جهادكن احلج»يف اجلهاد، فقال:  -وسلم

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, 
said: I asked for the permission of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be 
upon him, to make jihad, so he said: Your 

jihad is pilgrimage. 

 :احلديث .2044
قالت:  -هاريض اهلل عن-عن اعئشة أم املؤمنني 

يف اجلهاد،  -صىل اهلل عليه وسلم-استأذنت انليب 
 «.جهادكن احلج»فقال: 

** 

2044. Hadith: 

‘A’ishah, the Mother of the Believers, may Allah be 

pleased with her, said: "I asked for the permission of 

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

him, to make jihad, so he said: 'Your jihad is 

pilgrimage"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنها طلبت  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة أم املؤمنني 
أن يأذن هلا أن  -صىل اهلل عليه وسلم-من انليب 

صىل اهلل -جتاهد معه طلبًا لفضل اجلهاد، فبني انليب 
أن مبارشة اجلهاد وقتال األعداء ليست  -سلمعليه و

مرشوعة يف حق النساء؛ ملا يتصفن به اغبًلا من 
ضعف ابلدن، وِرقة القلب، وعدم حتمل األخطار، 
وال يمنع ذلك قيامهن بعالج اجلرىح، وسيق 
العطىش، وحنو ذلك من األعمال. فقد جاء يف 

 -ريض اهلل عنها-الصحيح من حديث أم عطية 
سبع  -صىل اهلل عليه وسلم-مع رسول  قالت: غزوت

غزوات، أخلفهم يف رحاهلم، فأصنع هلم الطعام، 
داوي اجلرىح، وأقوم ىلع املرىض. وقال بأن 

ُ
وأ

جهادهن يكون يف احلج، و تشبيه احلج والعمرة 
باجلهاد جبامع األسفار، وابلعد عن األوطان، ومفارقة 

ل. األهل، وخطر األسفار، وتعب ابلدن، وبذل األموا
أن أم سليم اختذت »وأخرج مسلم من حديث أنس 

صىل اهلل عليه -خنجًرا يوم حنني وقالت للنيب 
: اختذته إن دنا مين أحد من املرشكني بقرت -وسلم
فهو يدل ىلع جواز القتال وإن اكن فيه ما يدل « بطنه

ىلع أنها ال تقاتل إال مدافعة، وليس فيه أنها تقصد 
 ه.العدو إىل صفه وطلب مبارزت

** 

‘A’ishah, the Mother of the Believers, may Allah be 

pleased with her, reports that she asked the Prophet, 

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

her to make jihad with him, for she wanted to attain the 

virtue of jihad. However, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, told her that making 

jihad and fighting the enemies is not ordained for 

women due to their weak physical constitution, soft 

hearts, and lack of ability to sustain dangers. 

Nevertheless, they may treat the wounded, water the 

thirsty, and do pertinent chores. Umm ‘Atiyyah, may 

Allah be pleased with her, said: "I took part in seven 

battles with the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, in which I guarded their 

luggage, made food for them, treated the wounded, and 

care for the sick." [Saheeh/Authentic] The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, told ‘A’ishah 

that performing Hajj (pilgrimage) is the jihad of women. 

Hajj and ‘Umrah are similar to jihad in certain aspects. 

They require travel, staying away from one's home and 

family, exposure to dangers, fatigue, and expenditure. 

Anas reported that Umm Sulaym took on a dagger on 

the Day of Hunayn. She said to the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him: "I took it on 

so that if anyone of the polytheists draws near to me, I 

will tear his paunch open." [Muslim] This Hadith 

indicates the permissibility of fighting for women, 

although this fighting is defensive, meaning that she 

may not proceed toward the enemy and seek to 

confront them on the battlefield. 
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 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 جهادكن : اجلهاد رشاًع: قتال الكفار خاصة؛ إلعالء لكمة اهلل، واملراد العبادة اليت تعدل اجلهاد يف حق النساء احلج. •

 :فوائد احلديث
 .اجلهاد واجب: فهو إما فرض كفاية، أو فرض عني يف حق الرجال يف بعض احلاالت .1

 .احلجال جيب اجلهاد ىلع املرأة، وأن جهادهن  .2

 .-تعاىل-فضل احلج والعمرة، إْذ جعل ثوابهما كثواب اجلهاد يف سبيل اهلل  .3

 .ألنَّ رغبتها يف اخلري واألعمال الصاحلة جعلتها تريد منافسة الرجال فيما خصص هلم من أعمال -ريض اهلل عنها-فضيلة اعئشة  .4

 .ملا خلق الصنفني من البرش، هيَّأ ُك صنف منهما وأعده للعمل اذلي يناسبه ويتحمله، ملا يف ذلك من املصالح العظيمة -تبارك وتعاىل-أنَّ اهلل  .5

 .توزيع األعمال بني خلقه، فلك منهم يقوم جبانب من األعمال .6

ص بعمل من األعمال وحده أجاده وأتقنه، فج .7  .اء ىلع املرادأنَّ الصنف الواحد إذا ختصَّ

 .أن يكون ُك صنف مطابًلا بما خيصه، وما يّهء هل من األعمال، وبهذا اتلوزيع العادل يكون إعمار الكون، وسري األعمال وجناحها .8

ا ومجال إجابته، فهو لم ينِف عن اعئشة تشوفها واشتياقها إىِل فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل، وإ -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .9 نما دهلَّ
 .ىلع جهاد من نوع آخر، يريض طموحها وُيَطْمنِئُ قلبَها

 .حكمة اإلسالم يف إبعاد املرأة عن مواطن خيىش عليها فيها كمواطن احلرب، خاصة مع كرثة العدو أواخلوف من فتنتها جلماهلا .10

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبد اهلل بن 1422األوىل صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش دار طوق انلجاة، الطبعة 
. منحة العالم رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 1423عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

الرياض  -انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي-قالين . بلوغ املرام من أدلة األحاكم، ألمحد بن يلع بن حجر العس1428
 .ه. سبل السالم،  ملحمد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث 1424الطبعة: السابعة،  -

   (64598) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

281 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصا. مصدر منت احلديث:

ا -ريض اهلل عنه-قول يلع  : ما كنت ألقيم حدًّ
حب ىلع أحد فيموت، فأجد يف نفيس، إال صا

اخلمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول اهلل 
 لم يَُسنَّه -صىل اهلل عليه وسلم-

 

`Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased 
with him, said: I would not blame myself 

for the death of any person when inflicting 
a prescribed corporal punishment on him, 
with the exception of the one who drinks 

alcohols, for if he were to die (when being 
punished), I would pay blood money to his 
family, because no punishment has been 

fixed by the Messenger of Allah, may 
Allah’s peace and blessings be upon him, 

for him. 

 :احلديث .2045
ما كنُت »قال:  -ريض اهلل عنه-طالب  عن يلع بن أيب

ألقيَم َحّداً ىلع أحد فيموت، فأجَد يف نَفيِس، إال 
صاحب اخلمر، فإنه لو مات وََدْيتُُه، وذلك أن رسول 

 «.لم يَُسنَّهُ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

** 

2045. Hadith: 

`Ali ibn Abi Taalib, may Allah be pleased with him, 

reported: "I would not blame myself for the death of any 

person when inflicting a prescribed corporal 

punishment on him, with the exception of the one who 

drinks alcohols, for if he were to die (when being 

punished), I would pay blood money to his family, 

because no punishment has been fixed by the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, for him”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

قال: ما كنت ألقيم ىلع أحد  -ريض اهلل عنه-عن يلع 
حلد فأحزن وآسف عليه، إال حدا، فيموت بسبب ا

شارب اخلمر، فإنه لو مات غرمت ديته من بيت املال 
لورثته،ألنَّ عقوبته زادت ىلع ما جيب عليه من 
ا وكيًفا هو حد الشارب  حدود اهلل؛ فأخف احلدود كمًّ
اخلمر.  فيفهم من احلديث أن اخلمر لم يكن فيه حد 

من فهو  -صىل اهلل عليه وسلم-حمدود من رسول اهلل 
ريض -باب اتلعزيرات فإن مات اليضمن وفعل يلع 

هنا من باب االحتياط، وقد خالفه غريه  -اهلل عنه
 من الصحابة.

** 

In this Hadith, `Ali, may Allah be pleased with him, 

stated that he would not feel sorry for a person who dies 

because of receiving a prescribed corporal punishment 

applied against him, except the one who drinks 

alcohols. If such a person died when being punished, 

`Ali, may Allah be pleased with him, would pay blood 

money to his family from the Muslim Treasury, since his 

penalty exceeded the deserved corporal punishment 

for drinking alcohols, which is the least prescribed 

punishment as to size and severity.  Based on the 

Hadith, no fixed punishment has been set by the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, for drinking alcohols. That being the case, 

it is considered a discretionary punishment and there is 

no liability if it led to the death of the penalized person. 

What was stated here by ‘Ali, may Allah be pleased with 

him, is a precautionary procedure, regarding which 

other Companions disagreed with him. 
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 :معاين املفردات
 فيموت : ألجل إقامة احلد. •
 .وَدْيتُُه : دفعت ديته لورثته •

 .لم يسنه : لم يرشع فيه عدًدا معينًا •

 :فوائد احلديث
ها، فال يزاد عليها، وال ينقص منها .1  .احلدود املقدرة، اكلزنا والقذف قدرها الشارع احلكيم، وحدَّ

إنَّها رساية من عمل مرشوع مأذون فيه، فال قصاص، وال دية، وال كفارة؛ ألنَّ احلق قتله بال زيادة، ف -تعاىل-من مات من احلد املقدر من اهلل  .2
 .باإلمجاع

 .فهو من باب اتلعزيرات -صىل اهلل عليه وسلم-أن اخلمر لم يكن فيه حد حمدود من رسول اهلل  .3

 .أن خطأ اإلمام عليه, ويكون ضمانه من بيت املال ىلع الصحيح .4

 . إقامة احلدىلع اإلمام أن حيتاط يف .5

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم بن احلجاج،املحقق: حممد فؤاد 1422صحيح ابلخاري ،املحقق : حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش:دار طوق انلجاة،الطبعة : األوىل 
د العثيمني، حتقيق: صبيح بن عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حمم

م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل، 
ُ
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن 1427حممد رمضان، وأ

صالح الفوزان، اعتناء عبد السالم السلمان، . تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 1423البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 
. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، 1428. منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 1427الرياض، الطبعة األوىل، 

 سبل. ه 1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –نلارش: دار الفلق ا-حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي-أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 
 .احلديث دار: انلارش الصنعاين، إسماعيل بن حممد  السالم،

   (58265) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ة. •  ِغيلَة : قتله غيلة؛ أي: قتله ىلع غفلة من املقتول، وِغرَّ
ألنَّ  َعاء : اعصمة بالد ايلمن، وتقع يف اجلهة اجلنوبية من اجلزيرة العربية، ويه مدينة قديمة أثرية, وختصيص صنعاء باذلكر يف هذا األثر؛َصنْ  •

ن  .هؤالء الرجال القتلة اكنوا منها، أو أنَّه مثل عند العرب يرضب لكرثة الساكَّ

 .سبع سننيغالم : الغالم هو اذلكر الصغري من دلن الفطام إىل  •

 .لقتلتهم به : أي القتصصت منهم، وقتلتهم مجيعاً الشرتاكهم يف قتله •

 :فوائد احلديث
 .أن اجلماعة تقتل بالواحد، إذا اكن فعل ُك واحد منهم صاحلًا للقتل به لو انفرد .1

 .اون ىلع سفك ادلماءذريعة إىل اتلع -يف هذه احلال-احلكم بقتل اجلماعة بالواحد سد لذلرائع املوصلة إىل الفساد؛ وذلك أن عدم القصاص  .2

 .تشديد الرشيعة يف مسألة ادلماء .3

ا، ال قصاًصا، وال يصح فيه العفو من أحد, وعليه فتوى هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السع .4  .وديةأنَّ القاتل َقتَْل غيلة يقتل حدًّ

  «لو اشرتك فيها أهل صنعاء لقتلتهم»قول عمر: 

Ibn `Umar, may Allah be pleased with both 
of them, reported that a boy was murdered, 

and `Umar said: "If all the people of 
San`aa’ took part in it, I would kill them 

all". 

 :احلديث .2046
أنَّ غالًما قُتل ِغيلًَة،  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

لو اْشرَتََك فيها أْهُل »: -ريض اهلل عنه-فقال عمر 
 «.َصنْعاء لََقتَلْتُهم

** 

2046. Hadith: 

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

reported that a boy was murdered, so `Umar said: "If all 

the people of San`aa took part in murder I would kill 

them all". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ىلع عهد  -ِخسة أو سبعة-اشرتك مجاعة من انلاس 
فقتلوا غالًما ىلع حني غفلٍة  -هلل عنهريض ا-عمر 

بقتلهم مجيعا, وقال  -ريض اهلل عنه-منه, فأمر عمر 
وجوب قتل اجلماعة بالواحد إذا اجتمعوا  -مؤكدا-

وتساعدوا يف القتل: لو اشرتك فيها أهل صنعاء مجيًعا 
لقتلتهم به, وقد اتَّفق الصحابة، واعمة الفقهاء ىلع 

لقصاص سبًبا إىل هذا احلكم؛ ئلال يكون عدم ا
اتلعاون ىلع سفك ادلماء. وختصيص صنعاء باذلكر 
يف هذا األثر؛ ألنَّ هؤالء الرجال القتلة اكنوا منها، أو 

ن.  أنَّه مثل عند العرب يرضب لكرثة الساكَّ

** 

During the time of `Umar, may Allah be pleased with 

him, a group of five or seven people killed a boy 

inadvertently. `Umar, may Allah be pleased with him, 

ordered that they should all be killed. He did so, 

confirming the obligation of killing a group of people if 

they have collaborated in the killing of one person. He 

said that if all the people of San`aa had killed one 

person, he would order them all to be killed. The 

Companions and jurists have agreed on this ruling, in 

order that refraining from effectuating retribution would 

not lead to more collaboration in blood-shedding. 

`Umar, may Allah be pleased with him, mentioned 

San`aa in particular, either because the boy’s killers 

were from there or because the Arabs used to mention 

the name of San`a’a when referring to huge numbers of 

inhabitants. 
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 املراجع:املصادر و

توضيح األحاكم - ـه1422ارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انل-
مرقاة -م  2003 - ـه 1423ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

 ابلدرُ -. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي 
- األوىل: الطبعة, هجر دار: انلارش, الزبن اهلل عبد بن يلع: املحقق, بالَمغِريب املعروف الاليّع، سعيد بن حممد بن احلسني, املرام بلوغ رشح اتلمام
م إرساء بنت وا اجلالل ذي فتح- م 2003 - ـه 1424

ُ
إلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

اململكة العربية  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -ه. 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1عرفة، ط
 .م 2014 - ـه 1435 السعودية. الطبعة: األوىل،

   (58205) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:

صىل اهلل عليه -قول معاذ بن جبل: بعثين انليب 
إىل ايلمن، فأمرين أن آخذ من لك ثالثني  -وسلم

بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن لك أربعني مسنة، 
 ومن لك حالم ديناًرا، أو عدهل معافر

 

Mu`aadh ibn Jabal, may Allah be pleased 
with him, reported: "The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, 
sent me to Yemen and commanded me to 

collect a Tabee` (one-year-old calf) or 
Tabee`ah (one-year-old cow) (as Zakah) for 

every 30 cows, a Musinnah (two-year-old 
cow) for every 40 cows, and a dinar for 

every non-Muslim who has reached the age 
of puberty or its equivalent in clothes". 

 :احلديث .2047
بعثين انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل 

إىل ايلمن، فأمرين أن آخذ من  -صىل اهلل عليه وسلم-
ْو تَِبيَعًة، ومن ُك أربعني ُمسنة، 

َ
ُك ثالثني بقرة تَِبيًعا أ

 «.دينارا، أو َعْدهَلُ َمَعافِرَ  ومن ُك َحالِم

** 

2047. Hadith: 

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

reported: "The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, sent me to Yemen and 

commanded me to collect a Tabee` (one-year-old calf) 

or Tabee`ah (one-year-old cow) (as Zakah) for every 30 

cows, a Musinnah (two-year-old cow) for every 40 

cows, and a dinar for every non-Muslim who has 

reached the age of puberty or its equivalent in clothes". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ملا أرسله  -صىل اهلل عليه وسلم-عن معاذ أن انليب 
أمرًيا إىل ايلمن واعماًل ىلع الزاكة وغريها، أمره أن 
يأخذ زاكة ابلقر من ُك ثالثني بقرة تبيًعا أو تبيعًة، 
وهو ما هل سنة، ومن ُك أربعني مسنًة يعين أو ُمِسنًّا، 

جلزية بادلينار من اذلهب ىلع وهو ما هل سنتان. وقدر ا
ُك بالغ وظاهر إطالقه سواء اكن غنيًّا أو فقرًيا، واملراد 
أنه يؤخذ ادلينار منهم يف السنة. لكن اجلزية يرجع 
يف تقديرها إىل اجتهاد اإلمام، فإنَّها ختتلف حسب 
اختالف املاكن والزمان، والغىن والفقر، وادليلل ىلع 

هو اذلي قدرها  - عليه وسلمصىل اهلل-ذلك أنَّ انلَّيبَّ 
ىلع أهل ايلمن، فقال ملعاذ: "خذ من ُك حالم ديناًرا"، 
بينما زادت اجلزية يف تقدير عمر حينما قدرها ىلع 

 أهل الشام.

** 

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

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

blessings be upon him, sent him as a governor of 

Yemen and to collect Zakaah and handle other affairs 

of Yemen, he commanded him to take a young bull or 

cow, which is one-year-old, as Zakaah for every 30 

cows, and a two-year-old cow or bull for every 40 cows.  

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

him, also told him that the Jizyah (a yearly per capita 

tax levied by the Muslim state on its non-Muslim 

subjects) is estimated at one gold dinar for every non-

Muslim who had attained the age of puberty. 

Apparently, this applied to all non-Muslim adults, 

whether rich or poor. Nevertheless, the estimation of 

the value of Jizyah is up to the judgment of the imam 

(the Muslim ruler), because it varies from time to time 

and from place to place, as well as according to 

richness and poverty, as proved by the fact that the 

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

estimated the Jizyah of the people of Yemen as one 

dinar, while `Umar, may Allah be pleased with him, 

increased its value when he estimated it for the people 

of the Levant. 
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 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 تَِبيًعا : هو اذلي أتمَّ احلول األول ودخل يف اثلاين، واألنىث "تبيعة"، سيم تبيًعا؛ ألنَّه ال يزال يتبع أمه. •
ت السنة اثلانية، ودخلت يف اثلاثلة •  .ُمِسنَّة : ويه اليت أتمَّ

 .و إنزال املين، ولو لم يزنهلحالم : اسم فاعل أي: حمتلم، وهو اذلي قد بلغ سن االحتالم، واالحتالم ه •

 .ِعْدهَلُ : قيمته ومقداره من غري انلقد •

 .معروفة عندهم -أي ثياب-معافر : نسبة إىل معافِر، وهو يح من همدان يف ايلمن، تُنسب إيلهم اثلياب املعافرية، واملعافر بُرد  •

 .جم( 4,25دينار : ادلينار: نقد ذهيب، وادلينار اإلِساليّم: زنته أربعة غرامات وربع من اذلهب ) •

 :فوائد احلديث
 .وجوب الزاكة يف ابلقر وهو جُممع عليه .1

 .فيه أن زاكة ابلقر من ثالثني تبيًعا، ومن أربعني مسنة وهو إمجاع .2

 .جواز أخذ اجلزية من العرب، فإنَّ قبائل ايلمن هم أصل العرب .3

 .زية ال تؤخذ إالَّ ممن قد بلغ احللم؛ ألنَّ ضابط اذلي ال تؤخذ منه: هو اذلي ال جيوز قتله إذا أرس: من صغرٍي، وامرأة، وغريهماأنَّ اجل .4

وًرا ًيا، مشهبيان قدر اجلزية، فمعاذ أخذها من أهل ايلمن ديناًرا، وبما أنَّ انلقود قد ال تتيرس يف ايلمن، فإنَّه يؤخذ عوض ادلينار ثوًبا معافر .5
 .عندهم، نسبة إىل ابلدلة اليت ينسج فيها

 .عدم أخذ اجلزية من زروعهم، وقد اكن هلم زروع، وال من مواشيهم .6

 املراجع:املصادر و

 ـج) شاكر حممد أمحد: وتعليق حتقيق الرتمذي، سنن.  بريوت –سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 
 –( انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3عبد ابلايق ) ـج فؤاد وحممد( 2 ،1

 اثلانية،: حلب،الطبعة  اإلسالمية، املطبواعت مكتب: انلارش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق النسايئ، سنن.  م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة.  مرص
فيصل عيىس ابلايب احلليب.  مسند أمحد، حتقيق شعيب  -انلارش: دار إحياء الكتب العربية -. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق1406

مني، حتقيق:  ـه فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثي 1421األرنؤوط، انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، 
م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل، 

ُ
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام ، عبد اهلل بن عبد 1427صبيح بن حممد.رمضان، وأ

الفوزان ،اعتناء عبد السالم  . تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ، صالح1423الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة ،
حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني -. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 1427السلمان ، الرياض ،الطبعة األوىل ، 

 .عاين، انلارش: دار احلديثه. سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصن 1424الطبعة: السابعة،  -الرياض  -انلارش: دار الفلق -الزهري
   (64632) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ادلارقطين وابليهيق. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 أدار املاء : أجرى املاء، وعممه ىلع مجيع املرفقني . •
 . ، وهو: موصل اذلراع يف العضدمرفقيه : تثنية مرفق •

 :فوائد احلديث
 احلديث ديلل ىلع وجوب غسل املرفقني يف الوضوء؛ ألن انليب صىّل اهلل عليه وسلّم اكن يدير املاء ىلع مرفقيه .1

 املراجع:املصادر و

بن يلع  ه(. سنن ابليهيق الكربى، أمحد بن احلسني 1424(، مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، )1سنن ادلارقطين، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، )ط
 ، الاكملة املجدلات الصحيحة السلسلة.  عطا القادر عبد حممد: حتقيق ،1994 – 1414مكة املكرمة ،  -بن موىس أبو بكر ابليهيق،مكتبة دار ابلاز 

ديث من بلوغ املرام للحافظ األحا بفقه اإلملام تسهيل(. ه1422, )األوىل الطبعة, الرياض – املعارف مكتبة: انلارش.  األبلاين ادلين نارص حممد: املؤلف
م. توضيح 2006ه/1427،     1أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان ، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط 

 ـهمنحة 1423سدي، مكة ، ط اخلامسة األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األ
 .ه، دار ابن اجلوزي .الرياض1427، 1العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

   (8383) الرقم املوحد:

إذا توضأ أدار  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
  املاء ىلع مرفقيه

The Prophet, may Allah’s peace and 
blessings be upon him, used to run the 

water around his elbows while performing 
ablution. 

 :احلديث .2048
قال: اكن  -هماريض اهلل عن-عن جابر بن عبد اهلل 

إذا توضأ أدار املاء ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 ِمْرَفَقيِْه.

** 

2048. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported: The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, used to run the water around 

his elbows while performing ablution". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث أن من واجبات الوضوء غسل ايلدين 
إىل املرفقني، واتلأكيد ىلع تعميم املرفقني يبني 

 دخوهلما يف غسل ايلدين.

** 

This Hadith indicates that among the obligations of 

ablution is to wash the hands up to the elbows. 

Stressing the necessity of washing the elbows 

thoroughly indicates that they are included in the 

washing of hands. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يغتسل من  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
أربع: من اجلنابة، ويوم اجلمعة، ومن احلجامة، 

 ومن غسل امليت
 

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, used to perform 

Ghusl (ritual bath) in four occasions: when 
he was in the state of Janaabah (sexual 

impurity), on Fridays, after Hijaamah (wet 
cupping), and after washing a dead 

person’s body. 

 :احلديث .2049
صىل -قالت: اكن انليب  -هاريض اهلل عن-عن اعئشة 

وسلم يغتسل من أرَبع: من اجلَنَابة، ويوم  -اهلل عليه
 اجلمعة، ومن احِلَجامة، ومن ُغْسل امليِّت.

** 

2049. Hadith: 

`A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

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

used to perform Ghusl (ritual bath) in four occasions: 

when he was in the state of Janaabah (sexual impurity), 

on Fridays, after Hijaamah (wet cupping), and after 

washing a dead person’s body”. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

صىل اهلل -أن انليب  -نهاريض اهلل ع-خترب اعئشة 
ريض -اكن يغتسل من أرَبع، ثم بدأت  -عليه وسلم

-بتفصيلها فقالت:  "من اجلَنَابة": أي أنه  -اهلل عنها
اكن يغتسل من اجلَنَابة،  -صىل اهلل عليه وسلم

واحلديث ضعيف، لكن الغسل من اجلنابة واجٌب 
نة وإمجاع  العلماء، من  ّدلَّ ىلع ذلك الكتاب والسُّ

: )وإن كنتم جنبًا فاطهروا(. "ويوم -تعاىل-لك قوهل ذ
اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-اجلُمعة" أي أن انليب 

يغتسل لصالة اجلمعة ال لليوم، ووقته من طلوع 
الفجر الصادق إىل اذلهاب إيلها، واألفضل تأخريه إىل 
وقت اخلروج إيلها، واحلديث ضعيف، لكن الغسل 

نة وحيك عليه  من للجمعة مستحب، ّدلَّ ىلع ذلك السُّ
صىل اهلل -اإلمجاع إمجاع  العلماء، ومن ذلك قوهل 

: )غسل اجلمعة واجب ىلع ُك حمتلم( -عليه وسلم
متفق عليه، واملعىن انه متأكد، وليس الوجوب 

ريض اهلل -االصطاليح. "ومن احِلَجامة" تعين بذلك 
اكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-، أن انليب -عنها

سل بعد احلجامة، وهذا ال يصح؛ لضعفه، احتجم اغت
صىل اهلل -"أنه  -ريض اهلل عنه-ويف حديث أنس 

-احتجم وصىل ولم يتوضأ". ثم َختَمت  -عليه وسلم
هذه املوجبات بقوهلا: "ومن ُغْسل  -ريض اهلل عنها

ل امليت  وهو من -امليِّت" يعين: أن اإلنسان اذلي ُيَغسِّ

** 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, informed that 

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

him, used to make Ghusl in four situations. Then she 

started giving a detailed account for each. She said: 

“When he was in the state of Janaabah”: Although the 

Hadith is graded as weak, yet, performing Ghusl from 

Janaabah (sexual impurity) is an obligation that is 

proven by the Qur'an, the Sunnah, and the scholars' 

consensus. Among such proofs is Allah’s saying: {And 

if you are in a state of Janaabah, then purify yourselves} 

[Surat-ul-Maa'idah] “On Fridays”: The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, used to make 

Ghusl for the Friday prayer, not for the day itself. The 

time of making Ghusl on Fridays starts from the 

daybreak until before going out to offer the Friday 

prayer. It is better, however, to delay it till the time of 

going to the prayer. The Hadith is weak, but the Ghusl 

of Friday is recommended. This is supported by 

evidence from the Sunnah. It is also reported that there 

is a scholarly consensus upon this issue. Example of 

such evidence is the Hadith, where the Prophet, may 

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

Friday Ghusl is obligatory for every Muslim who has 

attained puberty.” [Agreed upon] The meaning here is 

that the Friday Ghusl is a confirmed act of Sunnah, not 

an obligation in the technical sense of the term.  “After 

Hijaamah”: The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, used to perform Ghusl after 

undergoing Hijaamah. This is not authentically proven, 

because this Hadith is weak. According to Anas, may 

Allah be pleased with him: “The Prophet, may Allah's 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اجلَنَابة : اجِلماع أو إنزال الَمين بشهوة. •
 .احِلَجامة : إخراج ادلم من اجلدل بصفة خمصوصة •

 :فوائد احلديث
 .يوم اجلمعة، ومن احِلَجامة، ومن ُغْسل امليِّتيف احلديث داللة ىلع مرشوعيَّة االغتسال من اجلَنَابة، و .1

 املراجع:املصادر و

حنبل، أمحد سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن 
ت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حت

م. سبل السالم، حممد 1985م. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 2001ه، 1421الطبعة: األوىل
خ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاري

 .م. رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية2003ه، 1423األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
   (10038) الرقم املوحد:

ال يأمن أن يُصيبه  -حبائليبارش َتْقِليبه وََدلَْكُه ولو 
يشء من رشاش اتلَّغسيل، وقد يكون عليه جناسة 
فيقع يشء منها ىلع الغاسل، فاغتساهل بعد تغسيله 
للميت فيه ختلص من تلك األشياء اليت قد يتصور 
حصوهلا، واحلديث ضعيف، والغسل من تغسيل 

 امليت مستحب ال واجب.

peace and blessings be upon him, underwent 

Hijaamah, then he offered the prayer without 

performing (a new) ablution.”  Then, `A’ishah, may 

Allah be pleased with her, concluded the four situations 

that require Ghusl by saying: “and after washing a dead 

person’s body.” The statement refers to the one 

washing a dead person’s body. It is because he might 

catch some impurity when he turns over the body and 

rubs it, even by using something as a separator to avoid 

direct contact. He may catch some impurity from the 

water sprinkle. So, performing Ghusl after washing the 

dead body removes such things and clears the person 

of the impurity he might have caught during the 

process. This Hadith, however, is weak and the correct 

view is that making Ghusl after washing a dead body is 

recommended, not obligatory. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم ابلخاري معلقا للفائدة: اتلعليق حذف اإلسناد راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنها  _اعئشة  اتلخريج:

 لك اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع
  أحيانه

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, used to remember 

Allah at all times. 

 :احلديث .2050
اكن انليب صىل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 «.اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع ُك أْحيَانِه

** 

2050. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

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

used to remember Allah at all times". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن احلديث: " اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر 
اذلكر من التسبيح واتلهليل  اهلل" جبميع أنواع

واتلكبري واتلحميد ومن ذلك قراءة القرآن؛ ألن 
ْكر . "ىلع  القرآن من ِذْكر اهلل، بل هو أفضل أنواع اذلِّ

اكن  _صىل اهلل عليه وسلم  _ُك أْحيَانِه" أي أن انليب 
يذكر اهلل يف مجيع أوقاته ولو اكن حُمدثا َحَدثا أصغر 

ستثنوا من ِذْكر اهلل تعاىل أو أكرب، إال أن العلماء ا
قراءة القرآن حال اجلنابة، فاجلُنُب ليس هل أن يقرأ 
القرآن حال اجلََنابة مطلقا، ال َنَظرا وال عن َظهر 

-قال: "اكن انلَّيب  -ريض اهلل عنه-قَلْب؛ حلديث يلع 
ُيْقِرُئَنا القرآن ما لم يَُكن  -صىل اهلل عليه وسلم

ألربعة.  واختلف ُجنباً" أمحد وأصحاب السنن ا
العلماء يف احلائض وانلفساء هل تلحقان باجلُنب؟ 
واألظهر أنه جتوز هلما القراءة عن ظهر قلب؛ ألنهما 
تطول مدتهما، وليس األمر يف أيديهما اكجلنب. 
ويستثىن من جواز قراءة القرآن ىلع أي حال: قراءته 
حال ابلول والغائط واجلماع ويف املواِطن اليت ال تليق 

َظَمته، اكحلمامات ودورات املياه وغري ذلك من بعَ 
 املواِضع انلجسة.

** 

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

him, used to remember Allah with all types of Dhikr 

such as Tasbeeh (saying 'Subhaan Allah'), Tahleel 

(saying 'Laa ilaaha illa Allah'), Takbeer (saying 'Allahu 

Akbar'), Tahmeed (saying 'Al-hamdulillah') and by 

reciting the Qur'an which is also a form of remembrance 

of Allah; rather, it the best type of Dhikr. 'At all times': 

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

him, used to remember Allah at all times, even when in 

the state of minor or major ritual impurity. However, 

scholars excluded reciting the Qur'an in the state of 

Janaabah from the remembrance of Allah the Almighty 

that is permissible at all times. In other words, the one 

who is sexually impure is absolutely not allowed to 

recite the Qur'an in this state, neither with his eyes nor 

reciting it from memory. This is supported by the Hadith 

of `Ali, may Allah be pleased with him: "The Prophet, 

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

recite for us the Qur'an unless he was in the state of 

Janaabah." [Ahmad, Abu Daawood, An-Nassa'i, At-

Tirmidhi, Ibn Maajah] Scholars held different opinions 

regarding the woman during her menses or postpartum 

bleeding, does she take the same ruling as the one in 

the state of Janaabah? The most predominant opinion 

in this regard is that it is permissible for her to recite the 

Qur'an from memory, because the time of menses and 

postpartum bleeding is rather long and she cannot 

control it, unlike the one in the state of Janaabah. Other 

situations that are excluded from the permissible times 

to recite the Qur'an are while urinating or defecating or 

while having sexual intercourse, and in places that are 

inappropriate, such as bathrooms, restrooms and other 

places that are filthy and impure. [Majmoo` Fatawa Ibn 

Baaz, 10:147; Tawdeeh-ul-Ahkaam, 1:315; Tas-heel-

ul-Ilmaam, 1:201] 
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 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُك أْحيَانِه : مجيع أوقاته •

 :فوائد احلديث
وحيمَده وُيَهِللَه ويستغفره...ويقرأ القرآن ما  ال تشرتط الطهارة من احلدث األصغر واألكرب ذِلْكر اهلل تعاىل، فيجوز للمسلم أن يَُسبِّح اهلل تعاىل .1

نة بذلك  .لم يكن جنبا لورود السُّ

 ".عموم احلديث يدل ىلع أن للحائض وانلفساء قراءة القرآن لكن من غري مسٍّ هل، بل من وراء حائل اكلقفاز وحنوه" .2

 . ذِلْكر اهلل تعاىل _صىل اهلل عليه وسلم  _مداومة انليب  .3

 _ صىل اهلل عليه وسلم _بأحوال انليب  _ اهلل عنها ريض _معرفة اعئشة  .4

 املراجع:املصادر و

 ابلخاري، صحيح. بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 ـه تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 1422اة الطبعة: األوىل، انلج طوق دار: انلارش انلارص، زهري حممد: حتقيق ابلخاري، إسماعيل بن حممد: تأيلف

م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد  2006 _ه  1427بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمَسة،  الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة

م إرساء بنت عرفة. جمموع فتاوى 
ُ
تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 . مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعرومقاالت، تأيلف: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، أرشف ىلع
   (8402) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 . -ريض اهلل عنه  -أنس بن مالك  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 لرتات ( . 3( مثقااًل من الرب اجليد، وباللرت)480نه)الصاع : مكيال معروف، واملراد به الصاع انلبوي، ويبلغ وز •
 . ( ملل 750املد : وحدُة كيٍل رشعية، ويه ملء كيف اإلنسان املعتدل إذا مألهما ومد يده بهما، واملد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ومقداره )  •

 :فوائد احلديث
 . متيرساً  يدل ىلع مرشوعية االقتصاد يف ماء الوضوء والغسل، وعدم اإلرساف ولو اكن املاء .1

 احلديث ديلل ىلع استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء ومثله الغسل، وأن هذا هو هدي انليب صىّل اهلل عليه وسلّم .2

 . ينبيغ لإلنسان أن يكون مقتصداً يف العبادة، ال يزيد عليها ال كمية وال كيفية .3

 املراجع:املصادر و

بل السالم، للصنعاين، )د.ط (، دار احلديث، )د.ت( تسهيل اإلملام ه( سُ 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، )5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
(، املكتبة 1ه( رشح الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )ط1427(، )1للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، )ط

م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط1427اإلسالمية، مرص، ) ه( منار القاري رشح خمترص صحيح 1427دار ابن اجلوزي، ادلمام، ) ،1ه( منحة العالَّ
 ـه(. صحيح ابلخاري،  1410ابلخاري حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف ، ط )

ه(. صحيح مسلم، 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ) ، دار طوق انلجاة )مصورة عن1حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،)د.ط(،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ت(

   (8387) الرقم املوحد:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يغسل، أو اكن 
  يغتسل، بالصاع إىل مخسة أمداد، ويتوضأ باملد

The Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, used to make Ghusl 

(ritual bath) with one Saa`(3 Litres) of 
water up to five Mudd (0.75 Litre) and used 

to perform ablution with one Mudd. 

 :احلديث .2051
اكن انليب صىل اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

اع إىل َِخْسة  عليه وسلم يغسل، أو اكن يْغتَِسل، بالصَّ
 «.أمداد، وَيتَوضأ بالُمدِّ 

** 

2051. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported: “The 

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

used to make Ghusl (ritual bath) with one Saa`(3 Litres) 

of water up to five Mudd (0.75 Litre) and used to 

perform ablution with one Mudd”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل  -حيدث أنس ريض اهلل عنه فيقول:" اكن انليب 
يغتسل بالصاع إىل ِخسة أمداد ":  -اهلل عليه وسلم 

أي اكن يقتصد يف املاء اذلي يتطهر به، فغابلاً ما اكن 
يقترص يف غسله ىلع قدر صاع من املاء، وهو أربعة 
أمداد، وربما زاد ىلع ذلك، فاغتسل خبمسة أمداد 

مه. وقوهل " ويتوضأ باملد " وهو ىلع حسب حاجة جس
 رطل وثلث.

** 

Anas, may Allah be pleased with him, narrated that the 

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

used to bathe with one Saa` up to five Mudd of water. 

This indicates that he used to economize on water used 

in purification. He would bathe using one Saa` of water, 

which is four Mudd, or sometimes he would use five 

Mudd if needed. In ablution, he would use only one 

Mudd, which is three quarters of a liter. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابليهيق وسعيد بن منصور والطرباين. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َد اهلل  •  وقته. -تعاىل-فوقََّت اهلل : من اتلوقيت، أي َحدَّ

اكن إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني، ثم 
وقَّت اهلُل اإليالَء، فمن اكن إيالؤه دون أربعة 

 إيالءأشهر فليس ب
 

The people of the pre-Islamic era of 
ignorance would practice Eelaa (take an 
oath not to have sexual intercourse with 
their wives) for a duration of one or two 

years. Then Allah timed the effective 
duration of this oath. So, for those who 

swear not to approach their wives for less 
than four months, the oath is not effective. 

 :احلديث .2052
اكن إيالء »أنه قال -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

أهل اجلاهلية السنة والسنتني، ثم َوقََّت اهلل اإليالء 
 «.فمن اكن إيالُؤه دون أربعة أشهر فليس بإيالء

** 

2052. Hadith: 

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

reported: ''The people of the pre-Islamic era of 

ignorance would practice Eelaa (take an oath not to 

have sexual intercourse with their wives) for a duration 

of one or two years. Then Allah timed the effective 

duration of this oath. So, for those who swear not to 

approach their wives for less than four months, the oath 

is not effective''.. 

  :درجة احلديث
لم أقف هل ىلع حكم عند 

العالمة األبلاين، لكن قال 
اهليثيم يف جممع الزوائد: رجاهل 

 جال الصحيح.ر

** 

 Hadith Grade: 

أن  -ريض اهلل عنهما-أفاد هذا األثر عن ابن عباس 
وهم من اكنوا قبل بعثة انليب صىل اهلل -أهل اجلاهلية 
يوقعون اإليالء ىلع زوجاتهم بالسنة  -عليه  وسلم

والسنتني، كما أنهم اكنوا يطلقون أكرث من ثالث، 
فلكما شارفت العدة ىلع االنتهاء راجعها ثم يطلقها، 

اكن اإليالء ىلع هذا الوجه فيه مرضة شديدة وهكذا 
ىلع النساء، فجعل اهلل لألزواج مدة معلومة يعترب 
بها الرجل ُمويِلًا ويه أربعة أشهر، فمن زاد ىلع ذلك 
فإما أن يطلق وإما أن يرجع إىل امرأته، وما اكن دون 
أربعة أشهر فليس بإيالء، بل يفعله الزوج مع أهله 

 ا وال يأخذ حكم اإليالء.تأديبًا واستصالحا هل

** 

This tradition of Ibn ̀ Abbaas, may Allah be pleased with 

both of them, indicates that people during the pre-

Islamic era of ignorance would swear not to have 

sexual intercourse with their wives for one or two years. 

They would also divorce their wives more than three 

times. So, whenever the waiting period was about to 

expire, they would restore their wives and then divorce 

them again. This way, the oath not to have intimacy with 

the wife, which is known as Eelaa, was extremely 

harmful to women. Therefore, Allah set a duration for 

an effective oath: four months. Exceeding the four 

months without intimacy with the wife entails one of two 

things: divorcing her or resuming intimacy with her. 

What is less than four months is not considered Eelaa; 

rather, it is considered a disciplinary measure that a 

husband uses against the wife. It does not count as an 

oath of Eelaa. 
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 .اجلاهلية : هم من قبل انلبوة سموا به لكرثة جهاالتهم •

 :فوائد احلديث
 .ها اهلل للك موٍل من الرجال أربعة أشهر، فإذا انقضت جيربه احلاكم ىلع الفيئة أو الطالقأن املدة اليت وقت .1

ما اكن عليه اجلاهليون من ظلم وقسوة يف حق الضعيف منهم، من امرأة أو بنت؛ فاكن من قسوتهم إيالؤهم السنة والسنتني، فأبطل اإلسالم  .2
 .ته بأربعة أشهرذلك، وأبىق منه ما قد تدعو احلاجة إيله، وهو توقي

 .بالنساء، وأن اإلسالم قد أعطى املرأة ما تستحقه من األحاكم الرشعية -سبحانه-عناية اهلل  .3

قد اإليالء فيه تأديب للنساء العاصيات انلازشات ىلع أزواجهن؛ فأبيح منه بقدر احلاجة وهو أربعة أشهر، أما ما زاد ىلع ذلك، فإنه ظلٌم و .4
 .عصية، إن لم حَيِْمل الزوجني لكيهماحيمل املرأة ىلع ارتكاب امل

 .األثر ديلل ىلع قاعدة لكية يف الرشيعة، ويه وجوب خمالفة سنن املرشكني والاكفرين .5

 .سماحة هذه الرشيعة وعداتلها، وتهذيبها العادات اجلاهلية، إن اكنت قابلة للتهذيب، أو إبطاهلا إن اكن مفسدة حمضة .6

 املراجع:املصادر و

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

 -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل . فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -عناية عبد السالم السليمان  -صالح الفوزان
دار  -مد عبد القادر عطااملحقق: حم -. السنن الكربى للبيهيق1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة

 الرمحن حبيب: املحقق منصور بن سعيد عثمان أليب منصور بن سعيد سنن. م 2003 - ـه 1424 اثلاثلة،: الطبعة بلنان –الكتب العلمية، بريوت 
املحقق: حسام ادلين -ين اهليثيم ادل نور احلسن أبو/ الفوائد ومنبع الزوائد جممع. م1982- ـه1403 األوىل،: الطبعة-اهلند – السلفية ادلار-األعظيم
 .م 1994ه،  1414مكتبة القديس، القاهرة: -القديس

   (58153) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن أصحاب رسول اهلل 
ىلع عهده ينتظرون العشاء حىت خَتْفيق رؤوسهم, 

 ثم يصلون وال يتوضؤون
 

During the lifetime of the Messenger of 
Allah, may Allah's peace and blessings be 

upon him, the Companions used to wait for 
the `Ishaa' (night) prayer so much so their 

heads were lowered down (by dozing). They 
would then pray without performing (a 

new) ablution. 

 :احلديث .2053
قال: اكن  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ىلع َعهِده  -صىل اهلل عليه وسلم- أصحاب رسول اهلل
ينتظرون العشاء حىت خَتِْفَق رُُءوُسُهْم, ثم يصلُّون  -

ئُوَن.  وال َيتَوَضَّ

** 

2053. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported that during the lifetime of the Messenger of 

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

the Companions used to wait for the `Ishaa' (night) 

prayer so much so their heads were lowered down (by 

dozing). They would then pray without performing (a 

new) ablution. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-لصحابة يف حياة انليب اكن ا
ينتظرون صالة العشاء اآلخرة، وينامون نوًما غري 
مستغرق ثم يصلون بال وضوء، ومن فعل فعال ىلع 

 -صىل اهلل عليه وسلم-عهده ولم ُينِْكر عليه الرسول 
فهذا يعترب من اإلقرار، واإلقرار يعترب أحد وجوه 

عن قول أو فعل أو السنة انلبوية اليت يه عبارة 
 -صىل اهلل عليه وسلم-تقرير، فما يفعل ىلع عهده 

ولم ينكره فإنه ُيَعدُّ من السنة اتلقريرية؛ ألنه لو اكنت 
صالتهم باطلة أو فعلهم هذا غري جائز نلبههم عليه 

، إما لعلمه به، وإما أن يكون -صىل اهلل عليه وسلم-
عد وفاته بواسطة الويح إيله به. هذا خبالف ما يفعل ب

. " خَتِْفَق رُُءوُسُهْم " أي: تَميل -صىل اهلل عليه وسلم-
من َغلبة انلُّعاس. ويف رواية : "حىت إين ألسمع 
ألحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون وال يتوضئون 
"، ويف رواية أخرى : " يضعون جنوبهم " " ثم يصلُّون 
ئُوَن " أي يقومون إىل الصالة من غري أن  وال َيتَوَضَّ

حيدثوا وضوءا؛ ألن نومهم لم يكن مستغرقا، وألنه 
ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-لو اكن ناقضا ملا أقرهم 

ذلك.  وقلنا بذلك مجعا بني األدلة، فقد ثبت أن انلوم 
صىل اهلل -ناقض للوضوء ،اكلغائط وابلول كما يف قوهل 

: ) ولكن من اغئط وبول ونوم (  وأيضا  -عليه وسلم

** 

The Companions during the time of the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, used to wait 

for the `Ishaa prayer, and they would doze off then pray 

without making ablution again. In principle, anyone 

does an act during the time of the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and the Prophet did 

not denounce it, this is considered a tacit approval. The 

Prophet’s approval of an action is part of the Sunnah, 

which generally includes his sayings, actions, and 

approvals. Any act done during the Prophet's lifetime 

and he did not denounce it, then it is considered an act 

of Sunnah by approval. Had their prayers been invalid 

or their action been incorrect, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, would have informed 

them of it once it comes to his knowledge or is 

conveyed to him through the revelation. Unlike the 

actions that occur after the Prophet’s death. The 

companions' heads would be dropping from 

drowsiness to the extent that the narrator, according to 

another version, could hear some of them snoring or 

see them laying on their sides, then they would get up 

and pray without making ablution. This means that they 

would get up to pray without making a new ablution, 

because their sleep was not deep. Had such sleep 

invalidated their ablution, the Prophet would not have 

approved that they pray without making a new ablution. 

By this understanding, one can reconcile between the 

other textual proofs, since it was authentically reported 

that sleeping invalidates ablution, exactly like 

defecation and urination. The Prophet, may Allah's 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َعهِده : الَعهد: الزمن، يُقال: اكن ذلك ىلع عهد فالن، أي: ىلع زمانه •

 .ره ألداء الصالةينتظرون : يرتقَّبون حضو •

-كما يف حديث يلع  - عليه وسلمصىل اهلل-قوهل 
ه فمن نام فليتوضأ( -ريض اهلل عنه : )العني واكء السَّ

: "العني واكء -ريض اهلل عنه-ويف حديث معاوية 
ه، فإذا نامت العينان استطلق الواكء " فيف هذه  السَّ
األدلة إثبات أن انلوم ناقض للوضوء، ويف حديث 

ىلع أن  ابلاب وما جاء معه من روايات فيه داللة
انلوم ال ينقض الوضوء.  وىلع ذلك: يؤول حديث 
ابلاب وكذا رواية : "الغطيط ووضع اجلُنوب" ىلع أن 
انلوم لم يكن مستغرقا؛ فقد تسمع ألحدهم غطيطا 
وهو يف مبادئ نومه قبل استغراقه، ووضع اجلَنب ال 
يستلزم منه االستغراق، كما هو ظاهر ، وبهذا جتتمع 

مجيعا وإذا أمكن اجلمع بني  األدلة، وُيعمل بها
األدلة، فهو أوىل من إهدار بعضها. وحاصله: إذا نام 
اإلنسان واستغرق يف نومه، حبيث فقد إدراكه 
باللكية، فهذا يلزمه الوضوء، وإن لم يكن مستغرقا 
فال يلزمه الوضوء، وإن اكن األوىل واألحوط أن 
يتوضأ احتياطا للعبادة. وإن َشك هل اكن نومه 

قا أم ال ؟ لم ينتقض وضوؤه؛ ألن األصل بقاء مستغر
الطهارة وال يزول ايلقني بالشك. قال شيخ اإلسالم 

: " وأما انلوم اذلي يشك فيه: -رمحه اهلل-ابن تيمية 
هل حصل معه ريح أم ال؟ فال ينقض الوضوء؛ ألن 

 الطهارة ثابتة بيقني فال تزول بالشك. "

peace and blessings be upon him, said regarding 

invalidators of ablution (which do not require removal of 

leather socks): "...not for defecation, urination, or 

sleep." Ali, may Allah be pleased with him, reported that 

he said: "The eye is the string tying the anus, so anyone 

sleeps let him make ablution." Mu`aawiyah, may Allah 

be pleased with him, reported that he said: "The eye is 

the string tying the anus, so if the eyes sleep, the string 

is untied (i.e. wind is free to pass out)." All these 

narrations prove that sleeping renders ablution invalid, 

whereas the Hadith mentioned here and the associated 

narrations indicate that sleeping does not invalidate 

ablution. Sleeping, therefore, in the Hadith mentioned 

here as well as the narrations that mention "snoring" 

and "lying down on their sides" should be interpreted to 

mean that it is not deep. In reality, one may hear 

someone snoring during the initial stage of sleeping 

and before falling into deep sleep. Also, lying down on 

one’s side does not necessitate that a person is in deep 

sleep. So, all the texts based on this interpretation are 

in complete agreement and employed. In principle, no 

evidence should be discarded as long as they could be 

reconciled and applied together.  In brief, if a person 

goes into deep sleep such that he completely loses 

consciousness, then this type of sleep requires 

ablution. If the sleep is not deep, then it does not require 

ablution although renewing ablution is preferable and 

safer to ensure the validity of prayer. If one is doubtful 

whether he was sleeping deeply or not, then his 

ablution does not become invalid. This is because the 

default is that he is certain about being in a state of 

ritual purity, and such certainty cannot be removed by 

doubt. Shakh-ul-Islam Ibn Taymiyyah, may Allah have 

mercy upon him, said: "Sleep during which one is 

doubtful whether he passed wind or not, does not 

invalidate the ablution. This because the state of purity 

was established with certainty, so it cannot be removed 

by doubt." [Majmoo` Fataawa Shaykh-ul-Islam, 21:394; 

Subul-us-Salaam, 1:88-89; Fat-h-udhil-Jalaali wal-

Ikraam, 1:238; Tawdeeh-ul-Ahkaam: 282-283; Tas-

heel-ul-Ilmaam, 1:170-171] 
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 .خَتِْفَق : أي: تَميل من انلُّعاس •

 :فوائد احلديث
 .ال ينقض الوضوء _غري املستغرق  _انلوم اليسري  .1

ر يف نفس الصحايب الراوي أن انلَّوم ناقض للوضوء، إال هذا الَقْدر اذلي شاهده .2  .انلوم الكثري ناقض للوضوء؛ ملا تقرَّ

 .وء يف هذه احلالة ديلل ىلع وجوبها فيما لو انتقض وضوؤهمالطهارة من احلََدث رشط لصحة الصالة؛ ألن نيف الوض .3

ر العشاء، ويقول: إنه  -صىل اهلل عليه وسلم-استحباُب تأخري صالة العشاء عن أول وقتها؛ فقد جاء يف الصحيحني أنه  .4 اكن يستحب أن يؤخِّ
ُشقَّ ىلع أميت

َ
 .لََوْقتُها، لوال أْن أ

( من 362( ومسلم )647ء يف املسجد انتظاًرا للصالة، وفضل انتظارها؛ فقد جاء يف ابلخاري )ىلع ابلقا -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .5
 ."قال: "ال يزال أحدكم يف صالٍة ما دامت الصالة حتبسه -صىل اهلل عليه وسلم-حديث أيب هريرة؛ أن انليب 

 .جواز انلعاس والرقوِد يف املسجد، السيَّما النتظار الصالة .6

 .ك بإقامة الصالةفيه أن اإلمام أمل .7

 .فيه أن الصالة اليت تصىل يف هذا الوقت تسَم بصالة العشاء خالفا ملا عليه األعراب من تسميتها بالَعتََمة .8

: " كنَّا َنْعِزل ىلع عهد  _ريض اهلل عنه  _حجة، ويؤكد ذلك: حديث أيب سعيد  _صىل اهلل عليه وسلم  _فيه أن فعل الصحابة يف عهد انليب  .9
 ، والقرآن يزنل لو اكن يشء يُنىه عنه نلَهانا عنه القرآن " متفق عليه-صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

 املراجع:املصادر و

: تأيلف داود، أيب سنن. بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ِجْستاين، األشعث بن سليمان حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    صحيح وضعيف سنن أيب داود، تأيلف:  السِّ

من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة  -املجاين  -حممد نارص ادلين األبلاين، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية 
م توضيح  2006 _ه  1427ام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، باإلسكندرية  تسهيل اإلمل

م  2003 - ـه 1423األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد

م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األ
ُ
 ـهـ  1427وىل ، وأ

  ـهسبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 1431
   (8394) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و داود وابن ماجه.رواه أب راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .آمني : اسم فعل للطلب واالتلماس معناه: امهلل استجب، عند خاتمة الفاحتة لدلاعء اذلي فيها •

 :فوائد احلديث
 .أن َيُمدَّ بها صوتهمرشوعية اتلأمني لإلمام بعد قراءة الفاحتة، و .1

 .استحباب اجلهر بها يف الصالة اجلهرية .2

 املراجع:املصادر و

بريوت.  توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام،  -سنن أيب داود، لإلمام أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 
 -م. سلسلة األحاديث الضعيفة، للشيخ األبلاين، دار املعارف، الرياض 2003 - ـه1423ة، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلاِمسَ 

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، 1992 ـه/ 1412اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

إذا تال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
)غري املغضوب عليهم وال الضالني(، قال: آمني، 

 يليه من الصف األول حىت يسمع من
 

When the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, recited: 
{...those who are neither subject to Your 
anger nor have gone astray.} [Surat-ul-

Faatihah: 7], he would say, "Amen," until 
people in the first row behind him could 

hear it. 

 :احلديث .2054
-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إذا تال: )غري املغضوب عليهم  -صىل اهلل عليه وسلم
، حىت يسمع من يليه من «آمني»وال الضالني(، قال: 

 الصف األول.

** 

2054. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: "When the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, recited {...those who 

are neither subject to Your anger nor have gone 

astray.} [Surat-ul-Faatihah: 7], he would say 'Amen' 

until people in the first row behind him could hear it". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

إذا فرغ من  -عليه الصالة والسالم-اكن من هديه 
قراءة الفاحتة أن يؤمن ويرفع بذلك صوته حىت 
يسمعه أصحابه، واتلأمني مستحب، واحلديث 
ضعيف لكن معناه وارد يف األحاديث الصحيحة 

 صىل اهلل-أن انليب  -ريض اهلل عنه-فعن أيب هريرة 
قال: "إذا أمن اإلمام، فأمنوا، فإنه من  -عليه وسلم

وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر هل ما تقدم من 
صىل -ذنبه" وقال ابن شهاب الزهري: واكن رسول اهلل 

 يقول: آمني. متفق عليه. -اهلل عليه وسلم

** 

It was from his guidance, peace be upon him, to say 

'Amen' (meaning: O Allah, answer my supplication) 

after reciting Surat-ul-Faatihah and to raise his voice so 

that his Companions would hear it. Saying 'Amen' is 

recommended. The Hadith is weak; however, its 

meaning is supported by other authentic Hadiths. Abu 

Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported that 

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

him, said: "When the imam says 'Amen', you too say 

'Amen',  for whoever says it at the same time as the 

angels say it, all his previous sins will be forgiven." Ibn 

Shihaab az-Zuhri said: "The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, used to say 

'Amen.'" [Agreed upon] 
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ه. سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد 1427الطبعة األوىل  -القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم
 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية 

   (10914) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وضع جنبه باألرض. اضطجع : يقال: ضجعت جنيب وأضجعته، واملعىن •
 .ِشّقه األْيَمن : جنبه، وهو ما حتت إبطه األيمن •

 :فوائد احلديث
 .يدل احلديث ىلع استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن، قبيل صالة الصبح .1

ون يف من فوائد االضطجاع ىلع الشق األيمن أنَّ القلب معلق يف اجلانب األيرس، فإذا نام الرجل ىلع اجلانب األيرس، استثقل نوًما؛ ألنَّه يك .2
 .دعة واسرتاحة، فيثقل نومه، فإذا نام ىلع شقه األيمن، فإنَّه يقلق وال يستغرق يف انلوم؛ لقلق القلب

 .اكن يضطجع يف بيته، وعليه فال ترشع يف املسجد ملن صىل راتبة الفجر فيه -صىّل اهلل عليه وسلّم-ظاهر احلديث أن انليب  .3

 .الة الفجر، واهلل أعلميف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لص .4

 .أن األفضل يف صالة انلافلة كونها يف ابليوت .5

 .استحباب اتلخفيف يف سنة الفجر .6

 .إتيان املؤذن إىل اإلمام الراتب وإعالمه حبضور الصالة .7

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، الطبعة األوىل صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
ركع سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر قام، ف

ركعتني خفيفتني قبل صالة الفجر، بعد أن 
يستبني الفجر، ثم اضطجع ىلع شقه األيمن، 

 حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, used to pray 
two light Rak`ahs before the Fajr prayer, 
after the muezzin would finish calling the 

azan and after the break of dawn. Then, he 
used to lie on his right side until the 
muezzin would come to him for the 

Iqaamah (second call to prayer). 

 :احلديث .2055
اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 من إذا َسَكَت املؤذن باألوىل -صىل اهلل عليه وسلم-
صالة الفجر قام، فركع ركعتني خفيفتني قبل صالة 
ِه  الفجر، بعد أن يَْستَبنَي الفجر، ثم اضطجع ىلع ِشقِّ

 «.األيمن، حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

** 

2055. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, used to pray two light Rak`ahs before the 

Fajr prayer, after the muezzin would finish calling the 

azan and after the break of dawn. Then, he used to lie 

on his right side until the muezzin would come to him 

for the Iqaamah (second call to prayer)”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
اكن إذا أذن املؤذن لصالة الفجر يقوم فيصيل  -وسلم

ركعتني ثم يضطجع ىلع شقه األيمن حىت يأتيه املؤذن 
 لإلقامة.

** 

This noble Hadith clarifies that whenever the azan for 

the Fajr prayer was made, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, would pray two 

Rak`ahs, then lie on his right side until the muezzin 

would come to him for the Iqaamah (second call to 

prayer). 
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لشافيع, ت: دار الفالح للبحث ه، دار ابن اجلوزي. اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح, ابن امللقن ا1427، 1تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 
 يوسف بن حممد, ابلخاري صحيح رشح يف ادلراري الكواكب. م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة, سوريا –العليم وحتقيق الرتاث, دار انلوادر، دمشق 

م. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, 1937 - ـه1356: أوىل طبعة, بلنان-بريوت العريب، الرتاث إحياء دار, الكرماين ادلين شمس سعيد، بن يلع بن
 .م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة, بريوت –أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب, حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار, دار العلم للماليني 

   (11257) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه.-عبد اهلل بن يزيد اخلطيم األنصاري  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 : ابن اعزب صحايب مشهور.-الرباء : بتخفيف الراء •
دول وهو غري كذوب : جرى هذا الالكم ىلع اعدتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى، ال ىلع قصد اتلعديل فإن الصحابة لكهم ع •

 .اجون إىل تزكيةال حيت

 لم حين : لم ينث •

 سجودا : مجع ساجد •

 :فوائد احلديث
 .صفة متابعة الصحابة للرسول يف الصالة، وأنهم ال ينتقلون من القيام إىل السجود حىت يسجد .1

ثرياً، بل أنه ينبيغ أن تكون املتابعة هكذا، فال تتقدم اإلمام، فإنه حمرم يبطل الصالة، وال توافقه، فإنه مكروه ينقص الصالة، وال تتأخر عنه ك .2
 .تليه مبارشة

 .يف احلديث ديلل ىلع طول الطمأنينة بعد الركوع .3

إذا قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
حد منا ظهره حىت سمع اهلل ملن محده: لم حين أ

ساجدا،  -صىل اهلل عليه وسلم-يقع رسول اهلل 
 ثم نقع سجودا بعده

 

When the Messenger of Allah, may Allah’s 
peace and blessings be upon him, said: 

''Sami`a Allahu liman hamidah,'' none of us 
would bend his back until the Messenger of 

Allah, may Allah’s peace and blessings be 
upon him, had fallen in prostration. We 
would then fall in prostration right after 

him. 

 :احلديث .2056
ريض اهلل -عن عبد اهلل بن يزيد اخلطيم األنصاري 

اكن »قال:  -وهو غري َكُذوٍب -قال: حدثين الرباء  -عنه
اهلل إذا قال: سمع  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ِن أحد منا ظهره حىت يقع رسول اهلل  ملن محده: لم حَيٍ
 «.ساجدا، ثم نقع سجودا بعده -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

2056. Hadith: 

`Abdullah ibn Yazeed al-Khatmi al-Ansaari, may Allah 

be pleased with him, reported: "Al-Baraa —and he is 

not a liar— said to me: 'When the Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, said: 

''Sami`a Allahu liman hamidah,'' none of us would bend 

his back until the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, had fallen in 

prostration. We would then fall in prostration right after 

him”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يذكر هذا الصحايب الصدوق ريض اهلل عنه أن انليب 
صىل اهلل عليه وسلم اكن يؤم أصحابه يف الصالة 
فاكنت أفعال املأمومني تأِت بعد أن يتم فعله، حبيث 

هلل عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع اكن صىل ا
وقال: "سمع اهلل ملن محده" رفع أصحابه بعده وإذا 
هبط ساجدا ووصل إىل األرض يقعون ساجدين 

 بعده.

** 

This truthful Companion, may Allah be pleased with 

him, says that the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, used to lead his Companions in 

prayer, and they would perform the movements of 

prayer after he had performed them. When he raised 

his head from Rukoo` (bowing) and said: ''Sami`a 

Allahu liman hamidah,'' they would raise their heads 

after him. When he had reached the ground in 

prostration, they would then fall in prostration after him. 
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 املراجع:املصادر و

اعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، إسم بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6097) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

إذا قعد  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
يدعو، وضع يده ايلمىن ىلع فخذه ايلمىن، ويده 

خذه اليرسى، وأشار بإصبعه اليرسى ىلع ف
السبابة، ووضع إبهامه ىلع إصبعه الوسطى، 

 ويلقم كفه اليرسى ركبته

 

When the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, sat for 
supplication, he would put his right hand 
on his right thigh and his left hand on his 

left thigh, point with his index finger, place 
his thumb on his middle finger, and cover 

his knee with the palm of his left hand. 

 :احلديث .2057
بري  اكن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن الزُّ

إذا قَعد يَْدُعو،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ايلُْمىَن، وَيده اليرُْسَى ىلع  وضع يَده ايلُْمىَن ىلع فِخِذه

بَّابَة، ووَضع إْبَهاَمه  فِخِذه اليرُْسَى، وأَشار بِإِْصبَِعِه السَّ
ه الْيرُْسَى ُرْكبَتَه  «.ىلع ِإْصبَِعِه الوُْسَطى، وُيلِْقم َكفَّ

** 

2057. Hadith: 

`Abdullaah ibn Az-Zubayr, may Allah be pleased with 

him, reported: "When the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, sat for 

supplication, he would put his right hand on his right 

thigh and his left hand on his left thigh, point with his 

index finger, place his thumb on his middle finger, and 

cover his knee with the palm of his left hand". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -معىن احلديث: "اكن رسول اهلل 
إذا قَعد يَْدُعو" يعين: جلس للتَّشهد، يؤيده  -وسلم

: )اكن إذا َقَعد -ريض اهلل عنهما-حديث ابن عمر 
اليرُْسَى ىلع ُرْكبتَِه اليرُْسَى..(، للتَّشهد، وضع يَده 

رواه مسلم.  والتَّشهد هو قراءة: "اتلَّحيات هلل 
الم عليك أيها انلَّيب  يبات، السَّ والصلوات والطَّ
الم علينا وىلع عباد اهلل  ورمحة اهلل وبراكته، السَّ
الصاحلني.."، وُسيم ُداعء الشتماهل ىلع ادلاعء؛ فإن 

والَسالم علينا" داعء. قوهل: قوهل: "الَسالم عليك"، "
"وضع يَده ايلُْمىَن ىلع فَِخِذه ايلُْمىَن، وَيده اليرُْسَى ىلع 
فِخِذه اليرُْسَى"، أي: أنه إذا جلس للتَّشهد بَسط يَده 
ايلُمىن ىلع فَِخده ايلُمىن واليرُسى كذلك؛ واحلكمة 
كبة أو الَفِخذ َمنُْعها  يف وضعها عند الُركبة أو ىلع الرُّ

لَعبث، ووضع ايلَد ىلع الَفِخذ ال خُيالف وضعها من ا
كبة؛ ألن من الزم وضع ايلَد ىلع الَفخذ أن  ىلع الرُّ
كبة، ويف رواية وائل ابن  تصل أطراف األصابع إىل الرُّ

-عند النسايئ وغريه أن انليب  -ريض اهلل عنه-ُحْجر 
ه اليرُسى ىلع فَِخذه -صىل اهلل عليه وسلم : "وضع َكفَّ

اليرُسى، وجعل َحدَّ ِمرفقه األيمن ىلع فَِخذه وُركبته 
: "وجعل َحدَّ ِمرفقه -ريض اهلل عنه-ايلُمىن" وقوهل 

األيمن ىلع فَِخذه ايلُمىن"، فإذا جعل املصيلِّ حدَّ 

** 

This Hadith describes what the Prophet used to do in 

his Tashahhud, which he calls a ''supplication.'' When 

he took that position, Ibn `Umar says: “The Prophet 

would put his left hand on his left knee.” [Muslim]  The 

Tashahhud is to say: "Greetings, prayers, and good 

words be to Allah. Peace be upon you, O Prophet, and 

the mercy and blessings of Allah. Peace be upon us 

and the righteous slaves of Allah..." It is called a 

''supplication'', due to these two invocations: "peace be 

upon you" and "peace be upon us.'' When the Prophet 

sat for Tashahhud, he would put his right hand on his 

right thigh and his left hand on his left thigh. In doing so, 

he would prevent himself from making unnecessary 

movements with his hand. Putting the hand on the thigh 

means that the fingertips will reach the knee. In the 

narration from Waa'il ibn Hujr: ''The Prophet put his left 

palm on his left thigh and knee, and put the edge of his 

right elbow on his right thigh." [An-Nasaa'i] So by 

putting the edge of the elbow on the thigh, the tips of 

one's fingers will definitely reach the knee. An-Nawawi 

said: "Scholars are agreed that it is recommended to 

put the hand on the knee. Some say that the fingers 

should be bent over the knee to cover it.'' This position 

applies in both the first and the second Tashahhud. The 

Prophet would point with his index finger to indicate the 

Oneness of Allah. This is an act of the Sunnah to 

observe from the start to the end of the Tashahhud. 

`Abdullaah ibn `Umar said: "When the Messenger of 

Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 
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مرفقه ىلع فخذه فإنه بال شك أن أطراف األصابع 
كبة. قال انلووي  : "قد أمجع -رمحه اهلل-تصل إىل الرُّ

كبة أو ىلع العلماء ىلع است حباب وضعها عند الرُّ
كبة،  كبة، وبعضهم يقول بعطف أصابعها ىلع الرُّ الرُّ
وهو معىن قوهل: "ويلقم َكفه اليرُسى ُرْكبَتَه". وقوهل: 
"وضع يَده" الُمراد بايَلد هنا: من أطراف األصابع إىل 
املرفقني، وظاهر احلديث: سواء اكن ذلك يف التَّشهد 

بَّابة األول أو اثلاين. قوهل بَّابَة" السَّ : "وأَشار بِإِْصبَِعِه السَّ
بَّابة؛ ألنَّه  يت بالسَّ يه: األْصِبع اليت تيَل اإلْبَهام، وُسمَّ
، وتسَم أيًضا بالُمَسبِّحة؛ ألنه  بِّ يُشار بها عند السَّ

وتزَنيهه، وهو:  -تعاىل-يُشري بها إىل توحيد اهلل 
بَّابة  عند التَّشهد التَّسبيح، واإلشارة باإلصبع السَّ

ُسنة، ثبت بذلك األحاديث الصحيحة، والسنة أن 
يشري بها من ِحني قَعوده للتَّشهد إىل أن يَفرغ منه؛ 

صىل -لظاهر حديث ابلاب، فإن قوهل: "اكن رسول اهلل 
إذا قَعد يَْدُعو، وضع يَده ايلُْمىَن ىلع  -اهلل عليه وسلم

اليرُْسَى،  فِخِذه ايلُْمىَن، وَيده اليرُْسَى ىلع فِخِذه
بَّابَة..".  ويف مسلم  من  -أيضاً -وأَشار بِإِْصبَِعِه السَّ

: أن -ريض اهلل عنهما-حديث عبد اهلل بن عمر 
اكن إذا قَعد يف  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

التَّشهد وضع يَده اليرُسى ىلع ُرْكبَِته اليرُْسَى، ووضع 
الثة وِخسني يَده ايلُمىن ىلع ُركبته ايلُمىن، وَعَقد ث

بَّابة". ومثله: حديث وائل بن ُحْجر  ريض -وأشار بالسَّ
عند أيب داود وفيه :" ثم جلس فافرتش  -اهلل عنه

رِجله اليرُسى، ووضع يَده اليرُسى ىلع فخذه 
اليرسى، وَحدَّ ِمرفقه األيمن ىلع فَخذه ايلَمىن، 
وقَِبض ثنتني وَحلَّق َحلَقة، ورأيته يقول هكذا، وَحلَّق 

 ِ بَّابة". قال ابن َحجر ب رْشٌ اإلْبَهام والوُْسَطى وأشار بالسَّ
: "من أول جلوسه للتََّشهد كما دلت عليه -رمحه اهلل-

وايات األخرى"، وبهذا أفىت الشيخ ابن باز  رمحه -الرِّ
واللجنة ادلائمة. قوهل: "ووَضع إْبَهاَمه ىلع إِْصبَِعِه  -اهلل

والوْسطى وأشار  الوُْسَطى" يعين: َحلَّق باإلْبَهام
بَابة؛  بَّابة.  قوهل: "وأَشار بِإِْصبَِعِه" يعين: يُشري بالسَّ بالسَّ
وذلك بأن جيعلها قائمة يف مجيع األحوال املتقدمة؛ 

سبحانه -واحلكمة يف اإلشارة بها إىل أن الَمعبود 

sat for the Tashahhud, he would put his left hand on his 

left knee and his right hand on his right knee, form a 

zero shape, and point with his index finger." [Muslim] 

Also, Waa'il ibn Hujr said: "Then the Prophet sat and 

put his left leg under him, put his left hand on his left 

thigh and the edge of his right elbow on his right thigh. 

Then he held two of his fingers and made a circle, and 

I saw him make a circle with his thumb and middle 

finger, and point with his index finger." [Abu Dawood] 

One points with the index finger to indicate the Oneness 

of Allah, Most High, thereby demonstrating the belief 

and words with an action. Ibn `Umar said: "Indeed, (the 

index finger) is more painful to the devil than being 

beaten with an iron rod.'' [Musnad Ahmad] Pointing with 

the index finger does not necessarily mean moving it.  

Finally, does covering one's knees with one's palm 

indicate either holding the knees or not? Ibn `Umar 

said: "When the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, sat in prayer, he put his two 

hands on his two knees...and his left hand stretched 

over his knee." So these are two options that conform 

with the Sunnah and it is recommend to observe them 

alternately. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

306 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
• . بِّ بَّابة؛ ألنَّه يُشار بها عند السَّ بَّابَة : يه األْصِبع اليت تيَل اإلْبَهام، وُسميت بالسَّ  السَّ

 :فوائد احلديث
 .ةمرشوعية الُقعود للتَّشهد يف الصال .1

 .استحباب وضع ايلَدين أثناء التَّشهد ىلع الَفِخَذين .2

صفة ايلدين أثناء التشهد: فاليرسى يبسطها ىلع فخذه اليرسى، وأما ايلد ايلمىن فيقبض اخلنرص وابلنرص، وحيلق الوسط مع اإلبهام، ويدع  .3
 .السبابة ىلع وضعها، مستعدةً لإلشارة باتلوحيد والعلو

 .ع يف التَّشهد األول واثلاينيف احلديث اإلشارة باإلصب .4

 .فيه أن اإلَشارة باإلْصِبع من أول التَّشهد إىل آخره .5

كبة اليرُسى يف التَّشهد األول اثلاين .6  .استحباب الَقبض ىلع الرُّ

 املراجع:املصادر و

ه. مطالع  1423 صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:
اف األنوار ىلع صحاح اآلثار، إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول، حتقيق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، انلارش: وزارة األوق

ين انلووي، دار إحياء م. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادل2012ه،  1433والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، الطبعة: األوىل، 
ه. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: عبد احلميد 1392الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 

يح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن م. مرقاة املفات1997ه، 1417هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز، مكة املكرمة، الرياض، الطبعة: األوىل 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن 2002ه، 1422سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 

م. توضيح األحاكم ِمن 2006ه، 1427وت، الطبعة: األوىل فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بري
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ 2003ه، 1423بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

واحد؛ يلجمع يف توحيده بني القول والفعل  -وتعاىل
رفواع يف مسند واالعتقاد.  ويف حديث ابن عمر م

اإلمام أمحد: "ليه أشدُّ ىلع الشيطان من احلديد". 
قوهل: "وأَشار بِإِْصبَِعِه" ظاهر احلديث: أنه ال حُيركها؛ 
ه الْيرُْسَى  ألن اإلشارة غري اتلحريك. قوهل: "وُيلِْقم َكفَّ
ه اليرُسى  ُرْكبَتَه" أي: يدخل ُرْكبَته يف راَحة َكفِّ

كبته اكللُّقمة يف يده.  ويقبض عليها، حىت تَصري رُ 
واحلال اثلانية: أن يبسط يده اليرُسى ىلع ُركبته من 

 -ريض اهلل عنه-غري قَبض كما يف حديث ابن عمر 
اكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-يف مسلم: "أن انليب 

جلس يف الصالة وضع يديه ىلع ُركبتيه... ويده 
اليرُْسى ىلع ُركبته باسطها عليها"، وبناء عليه: 
تكون ُسنة وضع ايلدين عند التشهد وردت ىلع 
نَّة، واألوىل  وجهني، وبأيهما أخذ فقد أصاب السُّ
واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ عمال جبميع 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ما ثبت عنه 
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ه. الرشح املمتع ىلع 1427ء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرسا
ه. فتاوى نور ىلع ادلرب، عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، مجعها: 1428، 1422زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

عبد اهلل بن حممد آل الشيخ. فتاوى اللجنة ادلائمة، املجموعة اثلانية، مجاعة من العلماء، مجع حممد بن سعد الشويعر، قدم هلا: عبد العزيز بن 
 .وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش، انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع، الرياض

   (10941) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. حديث جابر بن عبداهلل أخرجه ابليهيق. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 اكن : تدل ىلع االستمرار. •
 .اخْلُْطبَة : بضم اخلاء ُخطبة اجلمعة، أي: املوعظة اليت تلىق فيها ىلع املنرب •

 .يفصل بينهما. : يفصل بني اخلطبتني •

 :فوائد احلديث
صالها بال خطبة، ولو اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-صالة اجلمعة، فلم ينقل أنه وجوب اخلطبتني يف اجلمعة قبل الصالة، وأنهما رشطان لصحة  .1

 .جائزا لفعله ولو مرة بليان اجلواز

 .مرشوعية قيام اخلطيب يف اخلطبتني .2

 .مرشوعية اجللوس اليسري بني اخلطبتني؛ للفصل بينهما .3

خَيْطُب  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
  ْطَبَتنْيي وهو قائم، يفصل بينهما جبلوسخ

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, used to deliver 
two sermons while standing, and he would 

separate them by sitting. 

 :احلديث .2058
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر بن اخلطاب 

خيطب  -اهلل عليه وسلم صىل-اكن انليب »قال: 
ريض اهلل  -ويف رواية جلابر « خطبتني يقعد بينهما

خَيُْطُب  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »: -عنه
 «.ُخْطبَتَنْيِ وهو قائم، يفصل بينهما جبلوس

** 

2058. Hadith: 

‘Abdullaah ibn ‘Umar ibn al-Khattaab, may Allah be 

pleased with them, reported: "The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, used to deliver two 

sermons between which he used to sit." Another 

narration reported by Jaabir, may Allah be pleased with 

him, reads: "The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, used to deliver two 

sermons while standing, and he would separate them 

by sitting". 

 صحيح رواية جابر :صحيحة.  :درجة احلديث
** 

 Hadith Grade: 

يوم اجلمعة جممع كبري شامل ألهل ابلدل لكهم، وذلا 
من حكمته خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-يب اكن انل

انلاس يوم اجلمعة خطبتني، يوجههم فيهما إىل اخلري، 
ويزجرهم عن الرش واكن يأِت باخلطبتني وهو قائم ىلع 
املنرب؛ يلكون أبلغ يف تعليمهم ووعظهم، وملا يف القيام 
من إظهار قوة اإلسالم وأبهته. فإذا فرغ من اخلطبة 

فيفة؛ ليسرتيح، فيفصل األوىل، جلس جلسة خ
األوىل عن اثلانية، ثم يقوم فيخطب اثلانية؛ ئلال 

 يتعب اخلطيب، ويمل السامع.

** 

Friday is a large all-inclusive gathering for the people of 

a town, and that is why, out of his wisdom, the Prophet, 

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

deliver two sermons on Friday to direct the people 

towards good and warn them against evil. He used to 

give the two sermons while standing on the pulpit in 

order to be more eloquent in teaching and reminding 

them, in addition to the fact that standing displays the 

strength and splendor of Islam. When he concluded the 

first sermon, he would sit for a short while in order to 

rest, thereby separating the first sermon from the 

second. Then he would stand and give the second 

sermon; (he did this) so that the orator would not tire 

and the listeners would not become bored. 
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 املراجع:املصادر و

حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،  تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق:
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. 1435د القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعي2005ه، 1426
- احلريميل املبارك فيصل–ه. خالصة الالكم 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

ه.  صحيح ابلخاري، حممد بن 1427أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل  األحاكم، تأسيس. م 1992 - ـه 1412 اثلانية،: الطبعة
عة: األوىل إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطب

ه. 1423اج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلج1422
انية املجتىب من السنن ) السنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثل

م. 2000ه، 1412، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل م. سنن ادلاريم1986ه، 1406
م. إرواء 2001تهذيب اللغة، حممد بن أمحد األزهري أبو منصور، حتقيق: حممد عوض مرعب، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، 

 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم -حممد نارص ادلين األبلاين إرشاف: زهري الشاويش -يل يف ختريج أحاديث منار السبيل الغل
 .م1985

   (5399) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يتحرى : اتلحري القصد واالجتهاد يف الطلب، والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول. •

 :فوائد احلديث
 .استحباب صيام االثنني واخلميس لعظم فضلهما .1

 .يستحب حتري أوقات اإلجابة والقبول، وملؤها بالطاعة والعبادة .2

 املراجع:املصادر و

م.  كنوز رياض الصاحلني, جمموعة من ابلاحثني 1997 - ـه 1418ن اجلوزي ، سنة النرش:  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار اب
ه. سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر 1430برئاسة محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا, السعودية, الطبعة األوىل, 

ه.     سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد 1395بلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ا
فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب  -القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية 

م. السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو 2001 - ـه1421، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، اعدل مرشد، وآخرون -األرنؤوط 
 ادلين نارص حممد, السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء. م1986 – ـه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 

 حممد ادلين زين, الصغري اجلامع رشح القدير فيض.  م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم إرشاف, األبلاين
: الطبعة, مرص - الكربى اتلجارية املكتبة: انلارش, القاهري املناوي ثم احلدادي العابدين زين بن يلع بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد املدعو

 1356وىل، .األ
   (6183) الرقم املوحد:

يتحرى  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
  صوم اإلثنني واخلميس

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, used to strive to 

fast on Mondays and Thursdays. 

 :احلديث .2059
-قالت: اكَن رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َيَتحّرى صوَم اإلثننِي  -صىل اهلل عليه وسلم
 واخلميِس.

** 

2059. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, used to strive to fast on Mondays and 

Thursdays". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عن رسول  -ريض اهلل عنها-خترب  أم املؤمنني اعئشة 
اكن جيتهد ويتقصد أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

صوم االثنني واخلميس؛ ألن األعمال تعرض فيهما 
أن  -صىل اهلل عليه وسلم-, فأحبَّ -تعاىل-ىلع اهلل 

يغفر فيهما  -تعاىل-يُعرض عمله وهو صائم, وألنه 
للك مسلم إال املتشاحنني كما ورد يف األحاديث 

 األخرى.

** 

The mother of the believers ‘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 

strive to fast on Mondays and Thursdays. This is 

because deeds are presented before Allah, the 

Exalted, on these two days, and the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, would love to 

have his deeds presented while he was fasting, and 

because Allah, the Exalted, would forgive the sins of 

every Muslim , except those who are quarreling with 

each other during these two days, as reported in other 

Hadiths. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
ىح من فعله  .1  .-صىل اهلل عليه وسلم-فيه إثبات صالة الضُّ
ىح غري مقيد .2  .ة بعددأن صالة الضُّ

 املراجع:املصادر و

 رشح السالم سبل. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ني، تأيلف: الصاحل رياض رشح. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة احلديث دار: انلارش الصنعاين، صالح بن إسماعيل بن حممد:  تأيلف املرام، بلوغ

ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح 1426حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من  2003 - ـه 1423البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

 .م 2006 _ه  1427فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
   (11280) الرقم املوحد:

يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
  الضىح أربعا، ويزيد ما شاء اهلل

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, used to offer 

the Duha Prayer as four Rak`ahs and 
sometimes as much more as Allah willed. 

 :احلديث .2060
-قالت: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-اعئشة عن 

يُصيلِّ الُضىح أربعا، وَيِزيد ما  -صىل اهلل عليه وسلم
 شاء اهلل.

** 

2060. Hadith: 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, reported: "The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, used to offer the Duha Prayer as four 

Rak`ahs and sometimes as much more as Allah willed". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث ذكرت اعئشة 
ىح أربع  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  اكن يصيلِّ الضُّ

-كعتني, ثم ذكرت أن انليب ركعات يُسلَّم من ُك ر
قد يزيد ىلع أربع ركعات؛ ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم

 حسب ُقدرته ونشاطه.

** 

In this Hadith, `A'ishah, may Allah be pleased with her, 

informed that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, used to perform the Duha 

Prayer as four Rak`ahs, making Tasleem after every 

two Rak`ahs. She also mentioned that he would 

sometimes pray more than four Rak`ahs, according to 

his ability and how active he felt. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 ة سجود اتلالوة.مرشوعي .1
 .أنَّ املستمع يسجد إذا سجد القارئ .2

 .يدل ىلع أنَّ القارىء إمام للمستمعني يف تلك السجدة .3

 .، وعليها اعمة السلف-صىل اهلل عليه وسلم-ال يرشع يف سجود اتلالوة حتريم، وال حتليل، وهذا هو السنة املعروفة عن انليب  .4

أنه رفع يديه، وال يشرتط فيه تسليم، فإنه لم ينقل عن  -صىّل اهلل عليه وسلّم-يرد عن الرسول  ال يرشع رفع ايلدين عند سجود اتلالوة، فلم .5
 .أنه سلم بعد السجود -صىّل اهلل عليه وسلّم-انليب 

 .ملغلظجيوز السجود يف ُك وقت حىت أوقات انليه، ألن السجود ليس بصالة، واألحاديث الواردة يف انليه خمتصة بالصالة، إال وقت انليه ا .6

 .إذا سجد للتالوة قال يف سجوده ما يقوهل يف سجود الصالة، وإن أضاف بعض الوارد فحسن .7

 املراجع:املصادر و

ريج أحاديث السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. إرواء الغليل يف خت
اهلل بن عبد الرمحن لعبد املرام بلوغ من األحاكم توضيح.  1985 – 1405- اثلانية بريوت، –منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم 

ه، دار ابن 1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 

يقرأ  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كرب، وسجد 

 وسجدنا معه
 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, used to recite 

the Qur'an to us. When he reached [a verse 
indicating] a prostration, he would say: 

''Allah Akbar!'' and prostrate and we would 
prostrate with him. 

 :احلديث .2061
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه »عن ابن عمر، قال: 

، وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كربَّ 
 «وسجد وسجدنا معه

** 

2061. Hadith: 

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

reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, used to recite the Qur'an to 

us. When he reached [a verse indicating] a prostration, 

he would say: ‘Allah Akbar (God is Great)!’ and 

prostrate and we would prostrate with him''. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
اكن يقرأ ىلع أصحابه القرآن، ولكما مر بآية  -وسلم

تلالوة وسجد وسجد فيها سجدة كرب لسجود ا
الصحابة من بعده، وهو حديث ضعيف، وبغين عنه 

قرأ سورة انلجم،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
فسجد بها فما بيق أحد من القوم إال سجد، رواه 

 .-ريض اهلل عنه-ابلخاري عن ابن مسعود 

** 

This Hadith says that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, used to recite the Qur'an to 

his Companions. Whenever he reached a verse 

indicating a prostration, he would say ''Allah Akbar!'' 

and prostrate. The Companions would likewise 

prostrate.   This Hadith is weak. A worthier tradition is 

one that Al-Bukhari narrated from Ibn Mas`ood, may 

Allah be pleased with him, who related that the Prophet, 

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

Surat-ul-Najm and prostrated after finishing it and, with 

no exception, everyone else prostrated too. 
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،  1عبد السالم السليمان،ط اجلوزي . تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: 
 .م2006ه/1427

   (11243) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ذ منه انلبيذ، وهو املاء يلىق فيه تمر، أو زبيب، أو حنوهما؛ يلحلو به املاء، وتذهب ملوح • ته، وهو مباح ما ينبذ : نبذ اتلمر، أو الِعنب وحنوها: اختَّ

 لم يَشتد، أو تأِت عليه ثالثة أيَّام.
 .ب، واحده: زبيبةالزبيب : هو ما ُجفِّف من العن •

َقاء : وهو واِعء من جدل يكون للماء وللنب •  .السِّ

 .وسقاه : أي سقاه اخلادم •

ا •  .أهراقه : أي إذا بات منه يشء الليلة الرابعة صبه؛ ألنه يكون متغرّيً

 :فوائد احلديث
 .جة اإلساكر وإال حرمجواز رشب انلبيذ، وهو املاء يلىق فيه اتلمر أو الزبيب يلحلو به املاء وتذهب ملوحته، برشط أال يصل إىل در .1

ينبذ هل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
الزبيب يف السقاء، فيرشبه يومه، والغد، وبعد 
الغد، فإذا اكن مساء اثلاثلة رشبه وسقاه، فإن 

 فضل يشء أهراقه

 

Raisins used to be soaked for the 
Messenger of Allah, may Allah’s peace and 
blessings be upon him, in a water skin, and 

he would drink it that day, the next day, 
and the following day. In the evening of the 
third day, he would drink it and give some 

to others. If anything was left, he would 
spill it. 

 :احلديث .2062
صىل اهلل عليه -اكن رسول اهلل »ال: عن ابن عباس، ق

ُبُه يَْوَمُه َوالَْغَد  -وسلم َقاِء، فَيرَْشَ بِيُب يف السِّ يُنْبَُذ هل الزَّ
َبُه وََسَقاُه، فإن  َوَبْعَد الَْغِد، فإذا اكن َمَساُء اثلَّاثِلَِة رَشِ

ْهَراقَهُ 
َ
 «.فََضَل يشء أ

** 

2062. Hadith: 

Ibn ‘Abbaas reported: "Raisins used to be soaked for 

the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, in a water skin, and he would 

drink it that day, the next day, and the following day. In 

the evening of the third day, he would drink it and give 

some to others. If anything was left, he would spill it". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -ريض اهلل عنهما-يف هذا احلديث خيرب ابن عباس 
انلبيذ،  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه اكن يُصنع للنيب 

وذلك بإلقاء الزبيب أو اتلمر يف املاء اذلي يف الواعء 
صىل -حلًوا وهل طعم، فيرشب منه من أجل أن يصري 

ثالثة أيام، فإذا انتىه ايلوم اثلالث   -اهلل عليه وسلم
صىل اهلل -رشبه هو بنفسه  -ولم يتغري طعم انلبيذ-

وسقاه غريه اكخلاد؛ ألجل أن ينتيه، وال  -عليه وسلم
يبىق منه يشء لليوم الرابع، فإن بيق منه يشء لليوم 

؛ ألنه قد يتخمر يف ايلوم الرابع أتلفه وصبَّه ولم يبقه
 الرابع، ويتحول من نبيذ إىل ِخر.

** 

In this Hadith, Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with 

both of them, reports that Nabeedh would be prepared 

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

upon him, by leaving raisins or dates in water in a 

container so that it may become sweet and have a 

taste. The Prophet, may Allah’s peace and blessing be 

upon him, would drink the Nabeedh for three days. On 

the third night, if the taste of Nabeedh had not changed, 

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

him, would drink it himself, and he would serve it to 

others so that it would be used up and nothing from it 

would remain for the fourth day. If something remained 

from the liquid, he would spill it because it could ferment 

on the fourth day and the Nabeedh could turn into 

alcohol. 
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 .مرشوعية إراقة اخلمر .2

 .جواز اختاذ اإلنسان ما يلتذ به من طعام ورشاب .3

عناية الرشيعة بهذا اجلانب، حيث وضعت هذه الضوابط لضمان عدم حتول هذا انلبيذ أو العصري إىل مسكر، حسماً ملادة قرب املسكر، وسداً  .4
 .ذلريعة الوصول إيله

 املراجع:املصادر و

«. ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسَم  -ه 1428 1املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط منحة العالم يف رشح بلوغ -
تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة  -[. الطبعة: األوىل 40 - 6دار آل بروم للنرش واتلوزيع ] ـج -[ 5 - 1لألثيويب. دار املعراج ادلويلة للنرش ] ـج

 - 1427 األوىل الطبعة - اإلسالمية املكتبة عثيمني، ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - م 2006 – 1427لرسالة. الطبعة األوىل ا
بلوغ املرام من أدلة األحاكم،  -م  2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة. املكّرمة مّكة األسدي، مكتَبة. للبسام الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ  - م2006

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 .ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت

   (58261) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 جابر بن سمرة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الصالة : الصالة: اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم. •

 :فوائد احلديث
 .احلديث يدل ىلع أن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم اكن ال يقيم إال بعد أن يراه .1

 املراجع:املصادر و

روف، دار الغرب اإلساليم، بريوت. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد مع
ه. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن 1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

سند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت. م
 .م2001ه، 1421و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

   (10632) الرقم املوحد:

ه وسلم يمهل اكن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل علي
فال يقيم، حىت إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 وسلم قد خرج أقام الصالة حني يراه.
 

The muezzin of the Messenger of Allah, 
may Allah's peace and blessings be upon 

him, used to delay the Iqaamah (second call 
to prayer) until he would see the Messenger 
of Allah, may Allah's peace and blessings be 

upon him, coming out. On seeing him, he 
would pronounce the Iqaamah. 

 :احلديث .2063
اكن ُمؤَذُِّن »عن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه قال: 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم ُيْمِهُل فال يُِقيم، حىتَّ 
لم قد خرج أقام إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وس

الة ِحني يََراه  «.الصَّ

** 

2063. Hadith: 

Jaabir ibn Samurah, may Allah be pleased with him, 

reported: "The muezzin of the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, used to delay 

the Iqaamah (second call to prayer) until he would see 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, coming out. On seeing him, he 

would pronounce the Iqaamah". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث أن من هل احلق يف حتديد اإلقامة اإلمام؛ 
يكن يقيم إال إذا خرج انليب صىل اهلل  ألن املؤذن لم
 عليه وسلم.

** 

The Hadith indicates that the imam is the one who has 

the right to decide the timing of the Iqaamah (second 

call to prayer), since the muezzin used to delay it until 

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

him, would come out. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جابر  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احلول أن تميل إحدى احلدقتني إىل األنف، واألخرى إىل الصدغ أحول : •

 .حرث : يقال: حرث األرض حرثًا: أثارها للزراعة، وهنا شبه نساءهم بموضع احلرث، تشبيًها ملا يُلىق يف أرحامهن من انلطف بابلذور •

 جامعها : أي: يف فَرْجها لكْن ِمن َخلٍْف  •

 .-أي موضع الودل-, يف قبلها -عجزيتها-من ورائها : أي من جهة دبرها  •

 .فأتوا حرثكم : واقعوا زوجاتكم يف موضع احلرث، وهو الفرج •

 .أىن شئتم : من أين شئتم, واملراد من أي جهة شئتم, من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار, إذا اكن ذلك يف القبل •

اكنت ايلهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء 
فزنلت: }نساؤكم حرث لكم فأتوا  الودل أحول،

 حرثكم أىن شئتم{
 

The Jews used to say: "If one has sexual 
intercourse with his wife from her back, 

then she will deliver a squint-eyed child." 
So this verse was revealed: {Your wives are 
a place of sowing of seed for you, so come 
to your place of cultivation however you 

wish...} [Surat-ul-Baqarah: 223] 

 :احلديث .2064
قال: "اكنت ايلهود تقول:  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ْحَوَل، فزنلت: 
َ
إذا َجاَمَعها ِمن َوَرائِها جاء الودل أ

ىنَّ ِشئْتُْم{ 
َ
تُوا َحْرثَُكْم أ

ْ
}نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأ

 ."[223]ابلقرة: 

** 

2064. Hadith: 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported: "The 

Jews used to say: 'If one has sexual intercourse with 

his wife from her back, then she will deliver a squint-

eyed child.' So this verse was revealed: {Your wives are 

a place of sowing of seed for you, so come to your place 

of cultivation however you wish...} [Surat-ul-Baqarah: 

223]" 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن ايلهود يضيِّقون يف هيئة اجلماع، من غري استناٍد 
إىل علم، واكن األوس واخلزرج يأخذون عنهم أقواهلم 

هم أهل كتاب، واكن من مجلة افرتاء وأحواهلم؛ ألنَّ 
ايلهود قوهلم: إذا أَت الرجل امرأته من دبرها يف قبلها، 

-اكن الودل املقدر من ذلك اجِلماع أحول، فأنزل اهلل 
ىنَّ -تعاىل

َ
تُوا َحْرثَُكْم أ

ْ
: }نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأ

[. تكذيباً هلم، وبياناً بأن اهلل 223ِشئْتُْم{ ]ابلقرة: 
 .باح ذلك برشط أن يكون يف القبلأ

** 

The Jews used to be strict regarding the positions of 

sexual intercourse without any knowledge to support 

that. The Aws and Khazraj tribes used to follow their 

sayings and actions because they were People of the 

Book. An example of their false beliefs is their claim that 

if a man had sexual intercourse with his wife in her 

vagina from her back, any child destined to be born out 

of this intercourse would be squint-eyed. Hence, Allah, 

the Exalted, revealed the following verse: {Your wives 

are a place of sowing of seed for you, so come to your 

place of cultivation however you wish...} [Surat-ul-

Baqarah: 223] This verse refutes their claim and shows 

that Allah permits this position as long as it is done in 

the vaginal passage. 
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 :فوائد احلديث
فُوَن اللَْكَِم َعْن -تعاىل-، وتغيريهم لكماته؛ قال -تعاىل-م لكتب اهلل فيه ديلل ىلع افرتاءات ايلهود، وأكاذيبهم القديمة واحلديثة، وحتريفه .1 : }حُيَرِّ

 .[46َمَواِضِعِه{ ]النساء: 

دخل هل يف صورة  أنَّ الرجل هل أن جُيامع زوجته ىلع أي هيئٍة وشلٍك اكن، مقبلًة أو مدبرًة، قائمًة أو جالسًة، ما دام ذلك يف الُقبُل، وأنَّ هذا ال .2
 .لكه ونوعه، وهذا تكذيب لليهود، وإبطال لفريتهمالودل وش

ب ايلهود، وأثبت إعجاًزا علميًّا للنَّيبِّ  .3 ، ولسنَّته -صىل اهلل عليه وسلم-الطب احلديث املبين ىلع اتلجارب الصادقة، واحلقائق اثلابتة: كذَّ
رة  .املطهَّ

تُوا َحْرثَُكْم{ ]ابلقرة: -تعاىل-ا قال حتديد ماكن اجلماع بماكن احلرث اذلي يطلب منه الودل، وخيرج منه؛ كم .4
ْ
[ 223: }نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأ

 .فال جتاوزوا ماكن احلرث إىل املاكن اآلخر

إنَّه السبب فيه الرتغيب باجلماع، واتلهييج عليه ما دام أنَّه حرث، واحلَْرث يثمر الغلَّة انلَّافعة، وحيصل منه اثلمرة الطيبة، وكذا اجلماع: ف .5
 .بأمته األنبياء يوم القيامة -صىل اهلل عليه وسلم-كرثة النسل، وتكثري سواد املسلمني، وحتقيق مباهاة انليب ب

 .أن مسألة اجلماع يُرجع فيها إىل الزوج ال إىل الزوجة .6

 .مزاجهم بأن أعطى الزوج شيئًا من احلرية يف أن يأِت حرثه من حيث شاء؛ ألن انلاس خيتلفون يف -تعاىل-سعة رمحة اهلل  .7

 .اإلشارة إىل حتريم الوطء يف ادلبر؛ ألن ادلبر ليس موضع حرث .8

 املراجع:املصادر و

فتح ذي اجلالل  -م  2012 - ـه 1433الالمع الصبيح برشح اجلامع الصحيح. لشمس ادلين الرِبْماوي. انلارش: دار انلوادر، سوريا. الطبعة: األوىل،  -
توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -اإلسالمية واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة 

 -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة، 
صحيح  -صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت.  -م  2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، اململكة العربية السعودية 

ه. سبل 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
وغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث, بدون طبعة وبدون تاريخ.  عون املعبود رشح سنن السالم رشح بل

ف احلق، أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته, حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، أبو عبد الرمحن، رش
 صالح بن اهلل عبد:  تأيلف املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة ـه 1415 اثلانية،: الطبعة, بريوت –، العظيم آبادي, دار الكتب العلمية الصدييق
 .ه 1431 ـ ـه 1427 ، األوىل:  الطبعة اجلوزي ابن دار:  انلارش الفوزان،

   (58097) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 The expiation for a vow is the same as the  كفارة انلذر كفارة ايلمني
expiation for an oath. 

 :احلديث .2065
-عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 

اَرُة انلَّْذِر كفارُة »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم َكفَّ
 «.ايلَِمني

** 

2065. Hadith: 

`Uqbah ibn `Aamir, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "The expiation 

for a vow is the same as the expiation for an oath". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف احلديث أن كفارة انلذور يه كفارة ايلمني: إطعام 
اب أو حترير عرشة مساكني أو توفري كسوة هلم من ثي

مملوك من الرق، فإن لم يستطع فصيام ثالثة أيام. هذ 
إن لم يوف به العبد، وانلذور املقصودة يف احلديث 
أنواع: أحدها: أنَّ ينذر نذًرا مطلًقا، كأْن يقول: هلل 
يلعَّ نذٌر، ولم يسم شيًئا، أو هلل يلعَّ نذر إْن فعلت كذا، 

ارة يمني. ا ثلاين: أْن ينذر فهذا جيب عليه يف حنثه كفَّ
فعل معصية من املعايص، أو ترك واجب من 

الواجبات عليه، فهذا جيب عليه احلنث؛ حلديث:  
مرفواًع: "ال نذر ىف معصية  -ريض اهلل عنها-اعئشة 

وكفارته كفارة يمني". رواه اخلمسة وصححه األبلاين. 
ة  اثلالث: أن ينذر نذًرا ال يطيقه ويشق عليه مشقَّ

ة بدنية مستمرة، أو نفقات من ماهل كبرية؛ من عباد
باهظة، فعليه كفارة يمني؛ فقد أخرج ابليهيق عن 

يف رجٍل جعل ماهل  -ريض اهلل عنها-اعئشة 
ابع: نذر  للمساكني صدقة، فقالت: "كفارة يمني". الرَّ
اتلربر؛ اكلصالة، والصوم، واحلج، والعمرة، بقصد 

 نذره نذًرا ، فيلزم الوفاء، سواءٌ -تعاىل-اتلقرب إىل اهلل 
مطلقا، أو علَّقه ىلع حصول نعمة، أو اندفاع نقمة؛ 
كقوهل: إْن َشىَف اهلل مريِض، أو َسِلَم َمايِل الغائب، 
وحنوه، فعليه كذا، أو حلف بقصد اتلقرب، كقوهل: 
إْن سلم مايل ألتصدقنَّ بكذا، فيلزمه الوفاء به إذا 

 وُِجَد رشطه.

** 

This Hadith states that the atonement for breaking a 

vow is the same as the atonement for breaking an oath, 

which is feeding ten poor people, or providing them with 

clothes, or emancipating a slave. If one cannot do any 

of that, he fasts three days. This is the atonement for 

failing to fulfill a vow. Vows that are meant here are of 

different types: First, to make an absolute vow. For 

example, one vows in general terms without naming 

something, or says that if he does such and such thing, 

a vow is due on him to Allah. If not fulfilled, this vow 

must be expiated in the same way an unfulfilled oath is 

expiated.  Second, to make a vow to commit a sin or 

miss an obligation. This vow must not be fulfilled. In this 

regard, `A'ishah, may Allah be pleased with her, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ''No vow should be taken 

to commit a sin, and its expiation is that of an oath.'' 

[Narrated by An-Nasaa'i, Abu Dawood, At-Tirmidhi, Ibn 

Maajah and Ahmad] [Al-Albaani: Sahih/Authentic] 

Third, to vow to do something that is to too hard to 

observe, such as a continuous act of physical worship 

or an exorbitant expense, etc. An expatiation for an 

oath is to be made in this case. `A'ishah, may Allah be 

pleased with her, said concerning a man who vowed to 

give his money in charity to the needy: ''The expiation 

of an oath (is due on him).'' Fourth, vowing to do an act 

of righteousness, such as praying, fasting, performing 

Hajj or `Umrah, with the intention of getting closer to 

Allah. Such a vow must be fulfilled, whether it is 

absolute or conditional on the occurrence of a good 

thing or the removal of a bad thing. For example, one 

says: if Allah cures my sick relative, or if my wealth that 

is not with me returns to me safe, then I will do such-

and-such (i.e., I will give charity, etc), then he has to 

fulfill the vow if his condition is met. 
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 -ريض اهلل عنه-عقبة بن اعمر  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-انلذر : رشاًع: إلزام ملكف خمتاٍر نفَسُه شيئًا هلل  •
ر اذلنب، أي: تسرته، واصطالًحا: ما يكفر به؛ من عتٍق أو صوٍم أو صدقةٍ  • ارة : من الكفر، وهو اتلغطية، سميت بذلك؛ ألنَّها تكفِّ  .َكفَّ

 :فوائد احلديث
 .احلديث ديلل ىلع أن من نذر ولم يف فكفارته كفارة يمنييف  .1

 .احلكمة من الكفارة أن حيرتم املسلم انلذر فال يعود فيه، وال يكون ىلع لسانه .2

 .وجوب الوفاء بنذر الطاعة .3

 املراجع:املصادر و

رام،حممد صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ امل
م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، 

ُ
ه. توضيح 1427بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

. منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل 1423األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 
ختريج وتعليق: سمري بن حتقيق و-. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 1428الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 .احلديث دار: انلارش الصنعاين، إسماعيل بن حممد  السالم، سبل. ه 1424 السابعة،: الطبعة - الرياض –انلارش: دار الفلق  -أمني الزهريي 
   (64675) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسلم. رواه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمرو بن العاص  اتلخريج:
 صحيح مسلم وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قهرمان : القهرمان اخلَاِزُن الَقائُِم حِبَوائج اإلنسان. •
 .فقال : أي عبد اهلل •

 .الرقيق : املمايلك •

 .قوتهم : القوت هو ما يُؤلك ليسد به  الرمق ويقوم به ابلدن •

 .فانطلق : ِاذَْهب •

 .كىف باملرء إثما : يَكفيك ذلك إثماً  •

 .بس : يمنعحي •

 :فوائد احلديث
 .وجوب انلفقة ىلع من اسرتاعه اهلل شيئًا ذا روح وكبد رطبة، من زوجة، وأوالد، وأقارب، وأرقَّاء، وحيوان .1

 .قد ابتاله واختربه جبعلهم حتت يده، وأجرى رزقهم ىلع يديه -تعاىل-حتريم منع أقوات هذه الرعية عنهم يف غذائهم وطعامهم؛ فإنَّ اهلل  .2

 .أن يكون نبيهاً فيما مُحل من الواجبات أنه جيب ىلع اإلنسان .3

 .اكن مدافعاً عنهم ومطابلاً هلم، وهلذا توعد من أضاع حقوقهم -صىل اهلل عليه وسلم-عناية الرشع بذوي احلقوق، وأن انليب  .4

  كىف باملرء إثًما أن حيبس عمن يملك قوته
One will be committing a great sin if he 

withholds sustenance from those whom he 
should provide for. 

 :احلديث .2066
عن َخيَْثَمَة، قال: كنا جلوسا مع عبد اهلل بن عمرو، 
ِقيَق  ْعَطيَْت الرَّ

َ
إذ جاءه َقْهَرَماٌن هل َفَدَخَل، فقال: أ

ْعِطِهْم، قال: قال رسول 
َ
قُوَتُهْم؟ قال: ال، قال: َفاْنَطِلْق فَأ

ْن حَيِْبَس َكىَف »اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
َ
بِالَْمْرِء إِْثًما أ

ْن َيْمِلُك قُوتَهُ   «.َعمَّ

** 

2066. Hadith: 

Khaythamah reported: “A household manager of 

`Abdullah ibn `Amr came in while we were sitting with 

him. Ibn `Amr said: 'Did you give the slaves their 

sustenance?' He said: 'No.' Upon this `Abdullah said: 

'Go and give them, for the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, said: "One 

will be committing a great sin if he withholds 

sustenance from those whom he should provide for”’”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -يف هذا احلديث يبني عبد اهلل بن عمرو 
عظم مسؤويلة اإلنسان عمن تلزمه نفقتهم،  -عنهما

وذلك عندما علم أنَّ اخلازن لم يعِط املمايلك 
 -صىل اهلل عليه وسلم-نفقاتهم،  فذكر حديث انليب 

ّن تضييع اإلنسان وإهماهل ملن حتت يده اذلي فيه أ
 ببخله وإمساكه انلفقة عنه من أكرب أسباب اإلثم.

** 

In this Hadith, ̀ Abdullah ibn ̀ Amr, may Allah be pleased 

with both of them, demonstrates the great responsibility 

one bears towards those whom he is responsible to 

provide for. When he knew that his household manager 

did not provide the slaves with their sustenance, he 

mentioned the Hadith of the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, in which he stated 

that neglecting and forsaking one’s dependents 

because of his niggardliness and stinginess is a serious 

sin. 
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 املراجع:املصادر و

توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش  -م  2003 - ـه 1423الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة، 

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 
منحة العالم يف رشح  -ط   2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش:  -العريب, بريوت. 

اتيح يف رشح املصابيح، للُمْظِهري. انلارش: دار انلوادر، وهو من إصدارات إدارة املف -ه 1428 1بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي. انلارش: دار إحياء  -م  2012 - ـه 1433وزارة األوقاف الكويتية. الطبعة: األوىل،  -اثلقافة اإلسالمية 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب, حتقيق: أمحد عبد - 1392بريوت. الطبعة: اثلانية،   -الرتاث العريب 
 .م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة, بريوت –الغفور عطار, دار العلم للماليني 

   (58183) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم وأخرج ابلخاري اجلملة األخرية منه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

لك مسكر مخر، ولك مسكر حرام، ومن رشب 
يتب، لم اخلمر يف ادلنيا فمات وهو يدمنها لم 

 يرشبها يف اآلخرة
 

Every intoxicant is Khamr (alcohol/wine), 
and every intoxicant is prohibited. He who 
drinks Khamr in this world and dies while 

he is addicted to it, not having repented, 
will not drink it in the Hereafter. 

 :احلديث .2067
صىل اهلل عليه -هلل عن ابن عمر، قال: قال رسول ا

ُك ُمْسِكٍر َِخٌْر، ولك ُمْسِكٍر حرام، ومن »: -وسلم
رِشب اخلمر يف ادلنيا فمات وهو يُْدِمنَُها لَْم َيتُْب، لَْم 

بَْها يف اآلخرة  «.يرَْشَ

** 

2067. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of 

them, reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: ''Every 

intoxicant is Khamr (alcohol/wine), and every intoxicant 

is prohibited. He who drinks Khamr in this world and 

dies while he is addicted to it, not having repented, will 

not drink it in the Hereafter''. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن  -ريض اهلل عنهما-يف هذا احلديث خيرب ابن عمر 
جعل ُك يشء مسكر  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

من أي نوع اكن ِخًرا يرتتب ىلع من تناوهل ما يرتتب 
-اخلمر من احلرمة والعقوبة، ثمَّ بني ىلع من رشب 

أنَّ من أرصَّ ىلع رشب اخلمر  -عليه الصالة والسالم
يف ادلنيا فلم يتب منها فإن جزاءه أن حُيرم رشبها يف 
اآلخرة عقوبة هل, أو ألن اخلمر من رشاب اجلنة فإذا 
لم يرشبها يف اآلخرة لم يدخل اجلنة، وقيل يدخل 

ها من فاخر أرشبة اجلنة، اجلنة وحيرم عليه رشبها فإن
فيحرمها هذا العايص برشبها يف ادلنيا، وقيل: إنه 
ينىس شهوتها; ألن اجلنة فيها ُك ما تشتيه األنفس، 
ويمكن أن يقيد احلرمان بمقدار مدة عيش 
العايص يف ادلنيا أو املراد أنه لم يرشبها يف اآلخرة مع 

رشبا الفائزين السابقني يف دخول اجلنة، أو لم يرشبها 
 اكمال يف الكمية والكيفية بالنسبة إىل اتلائبني.

** 

In this Hadith, Ibn `Umar, may Allah be pleased with 

both of them, says that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, declared intoxicants of all 

types to be like Khamr (alcohol/wine); meaning that the 

consequences upon the one who drinks them are the 

same as the consequences of drinking Khamr in terms 

of prohibition and punishment. Also, the Prophet, may 

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

anyone who insists on drinking Khamr in the life of this 

world without repenting will be punished by being 

deprived from drinking it in the Hereafter. Another 

interpretation is that because Khamr is a drink in 

Paradise, not drinking it in the Hereafter means that he 

will not enter Paradise, or he will enter Paradise but will 

not be allowed to drink Khamr which is one of the finest 

drinks in Paradise. So, this sinner will be deprived of it 

because of drinking it in his worldly life (though it is 

prohibited). It was also said that he will be made to 

forget his desire for it, since in Paradise there is 

everything that the soul desires. Deprivation in 

Paradise might be proportionate to the duration of the 

sinner's life in this world, or it might be that he would not 

drink it in the Hereafter with those who are given early 

admission to Paradise. It might also be that he would 

not drink the same amount and in the same way those 

who repented would. 
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 :معاين املفردات
كر: اختالط العقل. •  مسكر : السُّ
 .ِخر : اسم للك ما خامر العقل وغطاه •

 .وهو يدمنها : وهو ُمرِصٌّ عليها •

 .ها يف اآلخرة : جزاؤه أن حيرم رشبها يف اآلخرة عقوبة هللم يرشب •

 :فوائد احلديث
لك، أنَّ ما أسكر كثريه فقليله حرام، من أي نوع من أنوع املسكرات؛ سواء اكن من العنب، أو اتلمر أو العسل أو احلنطة أو الشعري أو غري ذ .1

 .فهو لكه ِخر حرام، حيرم كثريه وقليله، ولو لم يسكر القليل منه

م اخلمر ملا تشتمل عليه من األرضار واملفاسد العظيمة -اىلتع-أن اهلل  .2  .حرَّ

 .أنَّ ما ال يسكر فهو حالل .3

 املراجع:املصادر و

فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن  -ه 1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة:  -م 2006 - 1427وىل الطبعة األ -عثيمني، املكتبة اإلسالمية 

اململكة العربية السعودية الطبعة:  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
معالم السنن، وهو رشح سنن أيب داود،  -صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت.  -م  2014 - ـه 1435األوىل، 

ِت. للسااع الشيباين، حنبل بن أمحد اإلمام مسند لرتتيب الرباين الفتح - م 1932 - ـه 1351 األوىل: الطبعة. حلب –للخطايب. انلارش: املطبعة العلمية 
مرص. الطبعة:  -فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي. انلارش: املكتبة اتلجارية الكربى   -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب. الطبعة: اثلانية. 

 .م2002 - ـه1422بلنان. الطبعة: األوىل،  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل القاري، انلارش:دار الفكر، بريوت  - 1356األوىل، 
   (58259) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

كنا أكرث األنصار حقال، وكنا نكري األرض، 
ىلع أن نلا هذه، وهلم هذه، فربما أخرجت هذه، 

ولم خترج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم 
 ينهنا

 

We were the wealthiest farmers among the 
Ansaar, and we used to lease out the land 

(saying): The produce of this (part of land) 
would be ours and (the produce) of that 

would be theirs. But it so happened that at 
times this (land) gave harvest, but the other 
one produced nothing. So he (the Prophet) 

forbade this. However, so far as the 
payment in silver is concerned, he did not 

forbid it. 

 :احلديث .2068
كنا أكرث »قال:   -ريض اهلل عنه-عن رافع بن خديج 

األنصار حقاًل، وكنا نكري األرض، ىلع أن نلا هذه، 
وهلم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم خترج هذه فنهانا 

 «.عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا

** 

2068. Hadith: 

Raafi` ibn Khadeej, may Allah be pleased with him, 

reported that we were the wealthiest farmers among 

the Ansaar, and we used to lease out the land (saying): 

"The produce of this (part of land) would be ours and 

(the produce) of that would be theirs." But it so 

happened that at times this (land) gave harvest, but the 

other one produced nothing. So he (the Prophet) 

forbade this. However, so far as the payment in silver 

is concerned, he did not forbid it. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

مزارعة الصحيحة يف هذا احلديث بيان وتفصيل لل
والفاسدة فقد ذكر رافع بن خديج أن أهله اكنوا أكرث 
أهل املدينة مزارع وبساتني. فاكنوا يزارعون بطريقة 
جاهليًة، فيعطون األرض لزترع، ىلع أن هلم من 
الزرع ما خيرج يف جانب من األرض، وللمزارع 
اجلانب اآلخر، فربما جاء هذا وتلف ذاك. فنهاهم 

عن هذه املعاملة، ملا  - عليه وسلمصىل اهلل-انليب 
فيها من الغرر واجلهالة، فالبد من العلم بالعوض، 
كما البد من التساوي يف املغنم واملغرم. فإن اكن 
املقابل جزًءا من اخلارج من األرض فيه مزارعة أو 
مساقاة، مبناها العدل والتساوي يف غنِْمَها وُغْرِمَها، 

مة من الربع أو بأن يكون للك واحد نسبة معلو
انلصف وحنو ذلك. وإن اكنت بعوض، فيه إجارة 
البد فيها من العلم بالعوض. وىه جائزة سواء أكانت 
باذلهب والفضة، وهذه إجارة، أم اكنت بما خيرج من 
األرض، وهذه مزارعة؛ لعموم احلديث: ]أما يشء 

 معلوم مضمون، فال بأس به[.

** 

This Hadith clarifies the valid and invalid 

sharecropping.  Raafi` ibn Khadeej mentioned that his 

people owned most of the farms and gardens in 

Madinah. They used to sharecrop them in a way that 

was commonly practiced in the pre-Islamic era. They 

would give the land to be cultivated in return for 

receiving the produce of one side of the land and 

leaving the produce of the other side for the farmer. 

Sometimes one side would bring forth produce and the 

other would not.  The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, forbade them from this 

transaction, due to the great uncertainty and danger it 

involves. The compensation must be known, and there 

must also be a sort of equality in profits and losses.  If 

the compensation is part of the produce, then it is 

sharecropping and partnership in cultivation that should 

be built upon justice and equality in its profits and 

losses. Justice could be achieved by assigning a 

specified proportion/percentage of the produce for each 

of the parties, such as the fourth or the half, or the like.  

This form of transaction is permissible whether the 

payment is given in gold or silver (which is leasing) or 

in proportion of the land produce (which is 

sharecropping). This is supported by the Hadith, which 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 رافع ابن خديج ريض اهلل عنه اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حقاًل : زراًع. •
 .نكري : بضم انلون، من كرى، أي نؤجر •

 .هذه : القطعة من األرض •

 .وهلم : املراد للعمال، وإن لم يذكروا قبل ذلك يف احلديث دلاللة السياق •

 .عن ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-فنهانا : نهانا انليب  •

 .الورق : بكرس الراء: الفضة •

 :فوائد احلديث
 .جواز املزارعة جبزء مشاع معلوم، اكنلصف والربع، وقد أمجع عليه العلماء .1

 .أنه البد أن تكون األجرة معلومة، فال تصح باملجهول .2

 .عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهباً أو فضة أو غريهما، حىت ولو اكن من جنس ما أخرجته األرض، أو مما أخرجته بعينه .3

خال رشوط فاسدة فيها : "ذلك اكشرتاط جانب معني من الزرع وختصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع ، فيه انلىه عن إد .4
ن بأجر مزارعة أو إجارة فاسدة، ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني، جيب أْن تكون مبنية ىلع العدالة واملواساة. فإما أن تكو

 .إما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرماً معلوم لألرض، و

إنما جاء بهذا يعلم أن مجيع أنواَع الغرر واجلهاالت واملغابلات، لكها حمرمة باطلة، فيه من القمار وامليرس، وفيهما ظلم أحد الطرفني. والرشع  .5
 .بالعدل والقسط واملساواة بني انلاس، إلبعاد العداوة وابلغضاء، وجلب املحبة واملودة

 املراجع:املصادر و

 عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ؛ لإلمام أيب-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-األنصاريبرشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل 
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6083) الرقم املوحد:

reads: "If the compensation is something known and 

guaranteed, then there is no objection to it". 
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كنا يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم، وإنا 
ْينا حىت كنا يف آخر الليل، رْسَ

َ
َوَقْعنا َوْقَعة، وال  أ

َوْقَعة أحىل عند املسافر منها، فما أيقظنا إال َحرُّ 
الشمس، واكن أول من استيقظ فالن، ثم فالن، 

 ثم فالن، ثم عمر بن اخلطاب

 
There is nothing sweeter than sleep in the 
last part of the night for a traveler. It was 
only the heat of the sun that woke us up. 

 :احلديث .2069
قال: كنا  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني 

يْنا  رْسَ
َ
يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم، وإنا أ

حىت كنا يف آخر الليل، َوَقْعنا َوْقَعة، وال َوْقَعة أحىل 
عند املسافر منها، فما أيقظنا إال َحرُّ الشمس، واكن 

ثم عمر أول من استيقظ فالن، ثم فالن، ثم فالن، 
بن اخلطاب،  واكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا نام 
لم يوقظ حىت يكون هو يستيقظ، ألنا ال ندري ما 
حيدث هل يف نومه، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب 
انلاس واكن رجال جليدا، فكربَّ ورفع صوته باتلكبري، 
فما زال يكرب ويرفع صوته باتلكبري حىت استيقظ 

اهلل عليه وسلم، فلما استيقظ  بصوته انليب صىل
 -أو ال يضري-ال ضري »شكوا إيله اذلي أصابهم، قال: 

فارحتل، فسار غري بعيد، ثم نزل فداع «. ارحتلوا
بالوَضوء، فتوضأ، ونُوِدَي بالصالة، فصىلَّ بانلاس، فلما 
انفتل من صالته إذا هو برجل معزتل لم يَُصلِّ مع 

«. تصيل مع القوم؟ ما منعك يا فالن أن»القوم، قال: 
عليك بالصعيد، »قال: أصابتين جنابة وال ماء، قال: 

ثم سار انليب صىل اهلل عليه وسلم، «. فإنه يكفيك
فاشتىك إيله انلاس من العطش، فزنل فداع فالنا، 

فانطلقا، فتلقيا «. اذهبا، فابتغيا املاء»وداع َعِليًّا فقال: 
 بعري من ماء ىلع -أو سطيحتني-امرأة بني مزادتني 

هلا، فقاال هلا: أين املاء؟ قالت: عهدي باملاء أمِس هذه 
الساعَة، وَنَفُرنا ُخلُوف. قاال هلا: انطليق. إًذا قالت: 
إىل أين؟ قاال: إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 
قالت: اذلي يقال هل: الصابئ؟ قاال: هو اذلي َتْعنني، 

عليه وسلم، فانطليق، فجاءا بها إىل انليب صىل اهلل 
لوها عن بعريها، وداع  وحدثاه احلديث، قال: فاستَزْنَ
غ فيه من أفواه  انليب صىل اهلل عليه وسلم بإناء، ففرَّ

** 

2069. Hadith: 

`Imran ibn Husayn, may Allah be pleased with them, 

said: “We travelled with the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, once. We traveled at night, 

until the last part of it, when we (stopped and) slept 

(deeply). There is nothing sweeter than sleep in the last 

part of the night for a traveler. It was only the heat of 

the sun that woke us up. The first to wake up was so-

and-so, then so-and-so, then so-and-so, and then 

`Umar ibn al-Khattab. Whenever the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, was sleeping, 

nobody would wake him up until he himself woke up, 

because we did not know what was happening to him 

in his sleep. When `Umar woke up and saw what had 

happened to the people, being a strict man he said: 

"Allahu Akbar (Allah is Great)" raising his voice with the 

Takbeer (saying: “Allahu Akbar”). He kept on 

performing Takbeer, raising his voice with it until the 

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

was woken by his voice. When he got up, the people 

who had been disturbed complained to him. He said: 

"There is no harm (or it does not matter). Depart!" He 

departed. He had not gone far when he  dismounted, 

asked for water, and performed ablution. The call for 

the prayer was performed and he led the people in 

prayer. After finishing the prayer, he saw a man who 

was isolated. He had not prayed with the people. So 

[the Prophet] asked: "O so-and-so, what prevented you 

from praying with the people?" He replied: "I am in a 

state of Janabah (major ritual impurity) and there is no 

water." So he said: "Use earth; it is sufficient for you." 

The Prophet then proceeded on and the people 

complained to him of thirst. So he dismounted and 

called for someone and `Ali. He said to them: “Go and 

find water.” So they departed and they met a woman 

who was sitting on her camel between two bags of 

water. They asked: "Where is there water?" She said: 

"I was at the water this time yesterday and our men are 

absent." They said to her: “Then go.” She asked: 

"Where?" They said: "To the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him." She said: 
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ْوَكأ أفواههما وأطلق  -أو سطيحتني-املزادتني 
َ
وأ

، ونودي يف انلاس: اسقوا واستقوا، فسىق َمن  الَعَزايِلَ
ي شاء واستىق َمن شاء، واكن آخر ذاك أن أعطى اذل

اذهب فأفرغه »أصابته اجلنابة إناء من ماء، قال: 
ويه قائمة تنظر إىل ما ُيْفَعل بمائها، وايُم اهلل «. عليك

ة منها 
َ
لقد أقلع عنها، وإنه يلَُخيَّل إيلنا أنها أشد َمأَل

حني ابتدأ فيها، فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم: 
فجمعوا هلا من بني َعْجوة ودقيقة «. امجعوا هلا»

وسويقة حىت مجعوا هلا طعاما، فجعلوها يف ثوب 
ومحلوها ىلع بعريها، ووضعوا اثلوب بني يديها، قال 

تعلمني، ما رزئنا من مائك شيئا، ولكنَّ اهلل هو »هلا: 
فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: «. اذلي أسقانا

ما حبسك يا فالنة؟ قالت: العجب، لقيين رجالن، 
ي يقال هل الصابئ، ففعل كذا فذهبا يب إىل هذا اذل

وكذا، فواهلل إنه ألسحر انلاس من بني هذه وهذه، 
وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إىل 

 اهلل لرسول إنه أو -واألرض السماء: تعين–السماء 
 حوهلا من ىلع يَِغريون ذلك بعد املسلمون فاكن حقا،

م يصيبون وال املرشكني، من ْ نه، م يه اذلي الرصِّ
فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤالء القوم 
يدعونكم عمدا، فهل لكم يف اإلسالم؟ فأطاعوها، 

 فدخلوا يف اإلسالم.

"To the one who is called Saabi' (apostate/who 

renounce his forefathers' religion)?" They said: "He is 

the one you mean. So come along." They brought her 

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

upon him, and told him the story. He said: "Help her to 

dismount from her camel." The Prophet asked for a pot 

and poured water in it from the mouths of the two bags. 

Then he tied their mouths and released their bottoms. 

People were called to drink and water their animals. 

Whoever wanted to drink did so and whoever wanted 

to water their animals did so. Last of all, the Prophet 

gave a pot of water to the person who was in a state of 

Janabah and said: “Go and pour it on you.” The woman 

was there looking at what was being done with her 

water. By Allah, when it was done with, they [the bags] 

looked to us as if they were fuller than they had been 

when they started taking [water] from the bags. Then 

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

him, said: “Go and get something for her.” So they 

collected some `Ajwah (dates of Madinah), flour, and 

some dough for her, until there was some food 

gathered for her, and they put it in a cloth. They helped 

her to mount her camel and put the cloth in front of her. 

The Prophet said to her: "You know, we have not taken 

any of your water; it was Allah who gave us water." She 

went to her people, and she had been detained from 

them. So they said: "O so-and- so what delayed you?" 

She said: "A strange thing! Two men met me and took 

me to the man who is called Saabi', who did such-and-

such a thing. By Allah, he is either the greatest 

magician between this and this (gesturing with her 

index and middle fingers toward the sky and the earth) 

or he is really Allah's Messenger." Afterward, Muslims 

would attack the pagans around her abode, but never 

touched the area to which it belonged. One day she 

said to her people: "I do not think that these people pass 

you on purpose. So do you have any inclination towards 

Islam?" They obeyed her and all of them embraced 

Islam. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ف مجلة من األحاكم يف هذا احلديث الرشي
واملعجزات اليت ظهرت للصحابة رضوان اهلل عليهم؛ 
ذلك ألنهم اكنوا يف سفر وغلبهم انلعاس وخرج وقت 
صالة الفجر فما اكن من انليب صىل اهلل عليه وسلم 
إال أن أوضح هلم ما جيب عليهم فعله يف مثل هذه 

** 

This Hadith contains a few rulings and miracles that 

happened to the Companions, may Allah be pleased 

with them. They were on a journey and overslept until 

the time of the Fajr prayer was over. So the Prophet 

showed them what they had to do in such a situation, 

which was to make up the prayer.  Another issue was 

that one of the Companions was in a state of Janabah 
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 متفق عليه راوي احلديث:

 . -ريض اهلل عنهما-عمران بن حصني بن عبيد اخلزايع  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نَا يلال • يْنا : رِسْ رْسَ

َ
 أ
 .وقعنا وقعة : نمنا نومة •

 .: ويه الراوية والقربة الكبرية اليت يزتوَّدون بها املاء من املوارد، وال تكون إالَّ من جدلين، تزاد جبدٍل ثالث بينهما تلتسع املزادتني •

 .السطيحة : يه إداوة تتخذ من جدلين ويه أكرب من القربة •

 .وأوكأ : شد وهو فعل ماض من اإليكاء، أي شد الواكء، وهو ما يشد به رأس القربة •

 .العزايل : أي فتحها وهو مجع العزالء , وهو فم املزادة األسفل وأطلق •

 .اسقوا واستقوا : ُك منهما أمر فاألول من السيق واثلاين من االستقاء والفرق بينهما أن السيق لغريه واالستقاء نلفسه •

 .أقلع : بضم اهلمزة من اإلقالع، يقال أقلع عن األمر إذا كف عنه •

 .ظنون أن ما بيق فيها من املاء أكرث مما اكن أوالأشد مألة : معناه أنهم ي •

 .من بني عجوة : العجوة تمر من أجود اتلمر باملدينة •

 .ما َرَزئنا : ما نقصنا •

 .العجب : مرفوع بفعل مقدر تقديره: حبسين العجب، وهو األمر اذلي يتعجب منه لغرابته •

 .من بني هذه وهذه : تعين من بني السماء واألرض •

 .اإلاغرة باخليل يف احلربيغريون : من  •

 .رصم : هو أبيات من انلاس جمتمعة واجلمع أرصام •

 :فوائد احلديث
 .استحباب سلوك األدب مع األكابر كما يف فعل عمر ريض اهلل تعاىل عنه يف إيقاظ انليب صىل اهلل عليه وسلم -1 .1

 .إظهار اتلأسف لفوات أمر من أمور ادلين -2 .2

احلال أال وهو املبادرة لقضاء الصالة . واألمر اآلخر 
اكن من بني الصحابة من أصابته جنابة ولم يكن  أنه

معهم ماء فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم باتليمم 
فظهر أنه يف حال فقد املاء أجزأ اتليمم عن الغسل. 
واألمر اثلالث وهو إحدى معجزات انليب صىل اهلل 
عليه وسلم أن انلاس شكو إيله العطش وعدم املاء 

جيدوا ماء ووجدوا  فأرسل من يبحث عن املاء فلم
امرأة معها ماء يف مزادتني هلا فأخذوها للنيب صىل 
اهلل عليه وسلم فأخذ من مزادتيها ماًء وداع اهلل تعاىل 
حىت فاض املاء وجعل الصحابة يستقون ويسقون 
حىت من أصابته جنابة أخذ من املاء ما يغتسل به ثم 
أخذت املرأة مزادتيها ويه تقول وكأين بها أمأل من 
ذي قبل كما أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر أن 
جيمع هلا من الطعام ماكفأة هلا، مما اكن سبباً بعد ذلك 

 يف إسالمها وإسالم قومها .

(major ritual impurity), but there was no water. So the 

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

told him to perform dry ablution, which would serve in 

the absence of water with which he could bathe. The 

third thing was a miracle of the Prophet. When the 

people complained of thirst and lack of water, he sent 

two Companions to go and find water. They did not find 

any, but they came across a woman who had two 

containers of water. They took her to the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him. He took 

some water from her bags and supplicated to Allah until 

the water was abundant. The Companions drank and 

watered their animals. Even the one who was in a state 

of Janabah took some water and bathed. Then the 

woman took her containers back and said: “It is as if 

they are fuller than they were before.” To reward her, 

the Prophet ordered some food to be collected for her. 

This situation and the way she was treated made her 

and her tribe embrace Islam later. 
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 .قوهل: ال ضريال حرج ىلع من تفوته صالة بال تقصري منه ل -3 .3

 .أن من أجنب ولم جيد ماء فإنه يتيم لقوهل عليك بالصعيد -4 .4

 .أن العالم إذا رأى أمرا جممال يسأل فاعله عنه يلوضحه فيوضح العالم هل هو وجه الصواب -5 .5

 .استحباب املالطفة والرفق يف اإلنكار -6 .6

 .اإلنكار ىلع ترك الشخص الصالة حبرضة املصلني بغري عذر  -7 .7

 .قضاء الفوائت واجب وال يسقط باتلأخري ويأثم بتأخريه بغري عذر أن -8 .8

أن من حلت به فتنة يف بدل فليخرج منه ويلهرب من الفتنة بدينه كما فعل الشارع بارحتاهل عن بطن الوادي اذلي تشاءم به ألجل  -9 .9
 .الشيطان

 .استحباب األذان للفائتة -10 .10

 .جواز اجلماعة يف الصالة الفائتة -11 .11

 .جواز استعمال أواين املرشكني ما لم يتيقن فيها جناسة -12 .12

 .اتلحريض ىلع صالة اجلماعة -13 .13

 .جواز الشكوى من الراعيا إىل اإلمام عند حلول أمر شديد -14 .14

 .مرشوعية قضاء الفائت الواجب وأنه ال يسقط باتلأخري -15 .15

فيه من دالئل انلبوة حيث توضؤوا ورشبوا وسقوا واغتسل اجلند مما سقط من العزايل وبقيت املزادتان مملوءتان بربكته صىل اهلل عليه  -16 .16
 .وسلم

 .طهارة جدل امليتة بادلباغ؛ ألن املزادتني من جلود ذبائح املرشكني، وذباحئهم ميتة -17 .17

ه إذا دعت احلاجة إىل ذلك، ال سيما إذا اكن األخذ ال يرض صاحبه، فيجوز أن يأخذ ما يدفع جواز أخذ اإلنسان من ماء غريه اذلي حاز -18 .18
 .عطشه ولو بالقوة؛ ألنه يدفع عن نفسه العطش، وال يرض صاحبه

ر جدلها ادلباغ اذل -19 .19 مة جنسة، لكن طهَّ ي أذهب فضالتها أنَّ املاء اذلي يف جدل امليتة املدبوغ طهور؛ ذلك أنَّ ذبيحة املرشك ميتة حمرَّ
 .انلجسة

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -صحيح ابلخاري 
اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة  ـه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبد1422الطبعة : األوىل -انلجاة 

ه، دار ابن اجلوزي . صحيح 1427، 1 ـه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423األسدي، مكة ، ط اخلامسة 
عمدة القاري رشح صحيح  /2ه. 1417عة األوىل، الرياض، الطب-مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 بريوت بدون تاريخ-طبعة إحياء الرتاث العريب -ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين احلنيف.
   (8367) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

ْكَوِع  اتلخريج:
َ
 -ريض اهلل عنه-َسلََمُة ْبُن األ

 -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نَصيلِّ مع رسول اهلل 
لٌّ  معَة، ثم َنْنرَصيُف، وليس للحيطان ظي

ْ
اجل

ّل به  نستظي
 

"We used to perform the Friday Prayer 
with the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and leave 
at a time when the walls had no shadow 

that we could take as shelter (from the heat 
of the sun)". 

 :احلديث .2070
ْكَوِع 

َ
واكن من  -ريض اهلل عنه-عن َسلََمَة بِْن األ

-كنا نَُصيلِّ مع رسول اهلل »اب الشجرة قال: أصح
اجْلُُمَعَة، ثم َننرَْصُِف، وليس  -صىل اهلل عليه وسلم

ُع مع »ويف لفظ: «.  للحيطان ِظلٌّ نستِظّل به كنا جُنَمِّ
إذا زالت الشمس،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ءَ   «.ثم نرجع َفنَتَتَبَُّع اليَْفْ

** 

2070. Hadith: 

Salamah ibn Al-Akwa`, may Allah be pleased with him, 

who was amongst those who had given the Pledge of 

allegiance to the Prophet beneath the Tree, said: "We 

used to perform the Friday Prayer with the Messenger 

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

and leave at a time when the walls had no shadow for 

us to take shelter in." Another wording reads: "We used 

to perform the Friday Prayer with the Messenger of 

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

after the  sun had passed the meridian, then we would 

return and try to find shadow (to protect us from the 

heat of the sun)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنهم اكنوا  -ريض اهلل عنه-يذكر سلمة بن األكوع 
اجلمعة،  -صىل اهلل عليه وسلم-يشهدون مع انليب 

رين، حبيث إنهم يفرغون من فاكنوا يصلون مبك
اخلطبتني والصالة، ثم ينرصفون إىل منازهلم، وليس 
للحيطان ظل يكيف ألن يستظلوا به. والرواية 

صىل اهلل -اثلانية: أنهم اكنوا يصلون اجلمعة مع انليب 
إذا زالت الشمس، ثم يرجعون. اتفق  -عليه وسلم

العلماء ىلع أن آخر وقت صالة اجلمعة هو آخر وقت 
ة الظهر، واألوىل واألفضل الصالة بعد الزوال؛ صال

؛ -صىل اهلل عليه وسلم-ألنه الغالب من فعل انليب 
وألنه الوقت املجمع عليه بني العلماء إال أن يكون 
َثمَّ حاجة؛ من حر شديد، وليس عندهم ما يستظلون 
به، أو يريدون اخلروج جلهاد قبل الزوال، فال بأس 

 يبًا منه.من صالتها قبل الزوال قر

** 

Salamah ibn Al-Akwa`, may Allah be pleased with him, 

mentioned that they used to attend the Friday Prayer 

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

upon him. They used to perform it early to the extent 

that they would listen to the two Khutbahs (sermons), 

finish the prayer, and go home at a time when the walls 

had no enough shadow for them to take shelter in. The 

second version of the Hadith states that they used to 

perform the Friday Prayer with the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, after the sun passes 

the meridian then they would return to their homes. 

Scholars have agreed that the due time of the Friday 

Prayer ends at the same time Zhuhr Prayer ends. It is 

preferable, though, to perform that prayer after the sun 

passes the meridian because this is what the Prophet, 

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

do most of the time. Scholars also unanimously agree 

on that time. However, it is permissible to perform that 

prayer just before the sun passes the meridian in case 

there is a need for that, like in extremely hot weather 

and there is no shadow to take shelter in, or when 

people want to set out for Jihad before or around the 

meridian time. 
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 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أصحاب الشجرة : الشجرة اليت اكن عندها بيعة الرضوان، ويه سمرة أو سدرة •
 .َننرَْصُِف : نرجع إىل بيوتنا بعد الصالة •

 .للحيطان : اجلدران •

 .ِظلٌّ نستِظّل به : ظل نتيق به الشمس، وإنما ظلها قصري ال ييق من الشمس •

ُع : نصيل اجلمعة، ويه ركعتان تكون ُك يوم مجعة، قبلها خطبة •  .جُنَمِّ

 .زالت الشمس : مالت عن وسط السماء حنو املغرب •

َء : نطلبه نلميش فيه، سيم به؛ لرجوعه بعد ضوء الشمسَفنَتَتَبَُّع  •  .اليَْفْ

َء : الظل بعد زوال الشمس، وهو خاص بهذا الوقت، وليس ُك ظل فيئا •  .اليَْفْ

 :فوائد احلديث
ا بالظهر .1  .مرشوعية اتلبكري يف اجلمعة مطلقاً، سواء أكانوا يف شتاء، أم صيف ويكون حديث اإلبراد خاصًّ

 .بيل الزوال، حيث اكنوا يصلون، ثم ينرصفون، وليس هناك ظل يستظلون بهظاهر احلديث، جواز صالة اجلمعة ق .2

 .اتقاء اإلنسان ما يؤمله وما يؤذيه من حر وبرد، وال يعد ذلك من الرتف املذموم .3

 املراجع:املصادر و

اتلابعني،  تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

رناؤوط، مراجعة وتقديم: لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األ -صىل اهلل عليه وسلم-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1988ه، 1408عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ه. 1422د ابلايق(، الطبعة: األوىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عب
ه. فتح ابلاري 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

صود وجمدي بن عبد اخلالق الشافيع رشح صحيح ابلخاري، زين ادلين عبد الرمحن بن رجب ابلغدادي، حتقيق: حممود بن شعبان بن عبد املق
 .م1996ه، 1417وغريهم، انلارش: مكتبة الغرباء األثرية، املدينة انلبوية، احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني، القاهرة الطبعة: األوىل 

   (5398) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه -رافع بن َخديج األنصاري األويس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نبله : يه السهام العربية، ويه مؤنثة، ال مفرد هلا من لفظها. •
 .يَلُبرْص : من اإلبصار، والالم فيه اتلـأكيد •

 .مواقع : مجع موقع، وهو موضع الوقوع •

 :فوائد احلديث
 .احلديث ديلل ىلع استحباب تعجيل صالة املغرب يف أول وقتها، وىلع تقصري القراءة فيها، حبيث ينرصف منها والضوء باقٍ  .1

 .يمتد وقت املغرب إىل مغيب الشفق األمحر .2

 .الشمس مجيعه، حبيث ال يرى منه يشء، ونقل اإلمجاع ىلع ذلكاملراد بالغروب: هو غروب قرص  .3

 املراجع:املصادر و

م. منحة العالم يف 2003ه، 1423توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 1432ه، 1428: األوىل رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة

ه. صحيح مسلم، 1422حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام 1423ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد

 .ه1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني 
   (10599) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -كنا نصيل املغرب مع انليب 
  ، فينرصف أحدنا وإنه يلبرص مواقع نبله-وسلم

We used to pray the Maghrib (sunset) 
prayer with the Prophet, may Allah's peace 
and blessings be upon him, and when one 
of us left he could still see where his arrow 

landed. 

 :احلديث .2071
ريض اهلل -عن رافع بن َخديج األنصاري األويس 

 عليه صىل اهلل-قال: كنا نصيل املغرب مع انليب  -عنه
 ، فينرصف أحدنا وإنه يَلُبرِْصُ َمَواقَِع َنبِْلِه.-وسلم

** 

2071. Hadith: 

Rāfi` ibn Khadīj of the Anṣār and Aws, may Allah be 

pleased with him, reported that "we used to pray the 

Maghrib (sunset) prayer with the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, and when one of us 

left he could still see where his arrow landed". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
اكن كثريا ما يصيل املغرب يف أول وقتها، فتبني  -وسلم

سنة، وادليلل ىلع ذلك أنهم ينهون الصالة، أنه من ال
وال يزال هناك بقية ضوء يرون به موقع سهامهم اليت 

 يرمونها.

** 

This Hadith clarifies that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, would often perform 

the sunset prayer at the beginning of its time period and 

clarifies that this is a part of the Sunnah. Evidence for 

this is that they would finish the prayer while there was 

still light enough for them to see where the arrows that 

they had shot landed. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-طلحة بن عبيد اهلل  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اكب، ويه حنو ثلَث اذلراع.مؤخرة الرَّْحل : يه العود اذلي يكون يف آخر الرحل، يستند إيله الر •
 .الرحل : هو ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب، ويسَم: الُكْور •

 :فوائد احلديث
ار، وعدم مرشوعية السرتة للمصيل؛ ملا تقدم من فوائدها اليت تعود ىلع صيانة الصالة وحفظها، وىلع االبتعاد عما ينقصها، وىلع درء اإلثم عن امل .1

 .التسبب فيما يشق عليه وحيرجه

 .قدر مؤخرة الرحل، يف طوهلا وعرضها، إن أمكنأن تكون ب .2

 .أنَّ مرشوعية السرتة تكون يف احلرض والسفر، ويف الفضاء وابلناء .3

 .أنَّ املصيل إذا وضع السرتة ، فإنَّه ال يرض صالته يشء، وال ينقصها، وال يبطلها من مرَّ بني يديه من ورائها .4

كنا نصيل وادلواب تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك 
فقال: مثل  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 

مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم، ثم ال 
 يرضه ما مر بني يديه

 

We used to pray and animals would pass in 
front of us. We mentioned that to the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, so he said: "If 

anything, like the back of the saddle, is 
placed in front of anyone of you, then 

nothing that passes in front of him (but 
behind that thing) can harm him". 

 :احلديث .2072
قال: كنَّا  -ريض اهلل عنه-عن طلحة بن عبيد اهلل 

هلل نصيلِّ وادلواب تمرُّ بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول ا
ِمثُْل ُمؤِْخَرِة الرَّْحِل »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-

ه ما مر بني  تكون بني يدي أحدكم، ثم ال يرُضُّ
 «.يديه

** 

2072. Hadith: 

Talhah ibn ‘Ubaydullaah, may Allah be pleased with 

him, reported: "We used to pray and animals would 

pass in front of us. We mentioned that to the Messenger 

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

so he said: 'If anything, like the back of the saddle, is 

placed in front of anyone of you, then nothing that 

passes in front of him (but behind that thing) can harm 

him". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

خيرب طلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنه أنهم اكنوا 
يصلون فتمر ادلواب من أمامهم، فذكروا ذلك لرسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأخربهم أنه مىت ما اكن بني 
املصيل واملار أمامه كمؤخرة الرحل فلن يرضه مروره، 

ئد السرتة صيانة الصالة وحفظها، واالبتعاد ومن فوا
عما ينقصها، ودرء اإلثم عن املار، وعدم التسبب 

 فيما يشق عليه وحيرجه.

** 

Talhah ibn ‘Ubaydullaah, may Allah be pleased with 

him, informs us that they used to pray and that animals 

would pass in front of them. They mentioned that to the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, so he told them that as long as there is 

something between the praying person and the passer-

by, like the end of a saddle, then his passing will not 

harm him. Some of the benefits of the Sutrah (screen) 

are: maintaining the prayer, staying away from things 

that reduce its reward, repelling any guilt from the 

passer-by, and sparing him any difficulty or 

embarrassment. 
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 املراجع:املصادر و

 الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ه، دار ابن 1427 ،1 ط الفوزان، صالح بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة.  ـه1423 اخلامسة ط ، مكة األسدي، مكتبة البسام،
 . اجلوزي

   (10868) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

كنا نعزل والقرآن يزنل، قال سفيان: لو اكن 
  شيئا ينىه عنه؛ نلهانا عنه القرآن

We used to practice coitus interruptus 
while the Qur'an was being revealed. 

Sufyaan said: If it had been something 
unlawful, then the Qur'an would have 

prohibited us from practicing it. 

 :احلديث .2073
قال: "كنا  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

نعزل والقرآن يزنل". قال سفيان: لو اكن شيئا ينىه 
 عنه؛ نلهانا عنه القرآن.

** 

2073. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported: "We used to practice coitus interruptus while 

the Qur'an was being revealed." Sufyaan said: "If it had 

been something unlawful, then the Quran would have 

prohibited us from practicing it". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عنهما: أنهم اكنوا  خيرب جابر بن عبد اهلل ريض اهلل
يعزلون من نسائهم وإمائهم ىلع عهد رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم، ويقرهم ىلع ذلك، ولو لم يكن 
مباحا ما أقرهم عليه. فكأنه قيل هل: لعله لم يبلغه 

تبارك  -صنيعكم؟ فقال: إذا اكن لم يبلغه فإن اهلل
يعلمه، والقرآن يزنل، ولو اكن مما ينىه عنه،  -وتعاىل

نلَىه عنه القَران، وملا أقرنا عليه املرشع. توفيق بني 
انلصوص: حديث جابر يدل ىلع جواز العزل ولكن 
وردت أحاديث أخرى يفهم منها عدم جواز العزل 
مثل ما رواه مسلم عن ُجَذامة بنت وهب قالت: 
حرضت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أناس، 

خليف"، فكيف فسألوه عن العزل فقال: "ذلك الوأد ا
يمكن اتلوفيق بني هذه انلصوص؟ اجلواب عن 
ذلك:   األصل اإلباحة كما يف حديث جابر وأيب 

ريض اهلل عنهما، وحديث جذامة حيمل ىلع ما -سعيد
إذا أراد بالعزل اتلحرز عن الودل، ويدل هل قوهل: " ذلك 

 الوأد اخليف " ، أو يكون العزل مكروًها ال حمرًما

** 

Jaabir ibn 'Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported that they used to practice coitus interruptus 

with their wives and female slaves during the lifetime of 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, and he approved this method. 

Had it not been permissible, he would not have 

approved it. It is as if one claimed that perhaps the 

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

did not know what you were doing. Therefore, he said: 

If the Prophet did not know about this issue, then 

definitely Allah, Blessed and Exalted, knew about it, 

and the Qur'an was still being revealed. Had it been 

something unlawful, Allah would have revealed a verse 

in the Qur'an prohibiting it. Reconciliation between the 

texts: The Hadith of Jaabir is evidence that coitus 

interruptus is permissible, but there are other texts that 

speak about the impermissibility of such an act. An 

example of that is the Hadith that was narrated by Imam 

Muslim on the authority of Judhamah bint Wahb who 

said: I came along with some people to the Messenger 

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

and they asked him about coitus interruptus. He said: 

"That is the disguised form of burying children alive." 

How can one reconcile between these texts? The 

answer is: The basic rule is that it is permissible to 

practice coitus interruptus based on the Hadith of 

Jaabir and Abu Sa`eed, may Allah be pleased with 

them. The Hadith of Judhamah, however, applies to the 

case when coitus interruptus is used as a method of 

birth control. This could be understood from the 

Prophet's statement: "That is the disguised form of 

burying children alive." Another way of reconciliation is 

to say that coitus interruptus is only disliked, not 

forbidden. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 خارج الفرج. نعزل : من العزل: وهو الزنع بعد اإليالج يلزنل املين •
 .والقرآن يزنل : املراد بذلك ، وحنن يف زمن الويح •

 .نلهانا عنه القرآن : ألن اهلل ال يقر يف زمن انلبوة املؤمنني ىلع املنيه عنه دون أن يزنل بيانه •

 :فوائد احلديث
سواء أكان -، وكأن الراوي أن الصحابة اكنوا يعزلون ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واّلّل سبحانه مطلع ىلع عملهم، فأقرهم عليه .1

أراد بهذا أن العزل موجود يف زمن الترشيع وملا لم يزنل به يشء استدل أنه جائز أقر الشارع عليه عباده، وقد جاء يف صحيح  -جابراَ أم سفيان
 .)مسلم( أنه بلغه ذلك حيث قال جابر: )فبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم، فلم ينهنا(

 .علمه صىل اهلل عليه وسلم وأقرهم عليه، فإنه ال يقر ىلع باطل، ورشعه قوهل، وتقريره أن العزل مباح، حيث .2

 يلحقه ال خالف بني العلماء أنه ال يعزل عن الزوجة احلرة إال بإذنها، ألن اجلماع من حقها وهلا املطابلة به، وليس اجلماع املعروف إال ما ال .3
 عزل

إذا اكن حلاجة، ومصلحة، أو إبر تمنع للحاجة، للمصلحة، إذا اكنت املرأة مريضة، أو يرضها احلمل،  ومن ذلك تعايط احلبوب املانعة من احلمل، .4
ىت تربأ أو معها صبية صغار كثريون، يشق عليها الرتبية، فرتيد أن تمنع احلمل إىل وقت آخر، كسنة أو سنتني، حىت تستطيع أن تريب أوالدها، أو ح

 .من املرض، فال بأس بذلك: اكلعزل

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -. ه1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
عزيز بن فيصل بن عبد ال -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل  -م  1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
– املكرمة مكة–ألسدي مكتبة ا -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-الفوزان
 صبيح حتقيق -القاهرة اإلسالمية املكتبة -عثيمني ابن للشيخ املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة

حققه واعتىن به وخرج أحاديثه: -زبا بن اهلل عبد بن العزيز عبد- األحاكم عمدة رشح يف اإلفهام - -1427 األوىل الطبعة -بيويم إرساء وأم رمضان
 توزيع مؤسسة اجلرييس -د. سعيد بن يلع بن وهف القحطاين

   (6084) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-صفوان بن أمية  اتلخريج:
 خمترصاً. سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

كنت نائًما يف املسجد يلع مخيصة يل ثمن ثالثني 
درهًما، فجاء رجل فاختلسها مين، فأخذ الرجل، 

، فأمر -صىل اهلل عليه وسلم-فأِت به رسول اهلل 
 به يلقطع

 

I was sleeping in the mosque while covered 
by a Khameesah cloak of mine whose price 

was thirty dirhams. A man came and 
snatched it away from me. The man was 
seized and brought to the Messenger of 

Allah, may Allah’s peace and blessings be 
upon him, who ordered that his hand 

should be cut off. 

 :احلديث .2074
عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما يف املسجد يلعَّ 
يَْصٌة يل ثمن ثالثني درهما، فجاء رجل فاْختَلََسَها  َِخِ

ِِتَ به رسول اهلل 
ُ
ِخَذ الرجل، فَأ

ُ
، فَأ صىل اهلل عليه -ِمينِّ

َتْقَطُعُه -وسلم
َ
َمَر به يِلُْقَطَع، قال: فأتَيْتُُه، فُقلُت: أ

َ
، فَأ

نِْسئُُه ثمنها؟ قال: من أ
ُ
جل ثالثني درهما، أنا أبيعه وأ

 «.َفَهالَّ اكن هذا قبل أن تأتيين به»

** 

2074. Hadith: 

Safwaan ibn Umayyah, may Allah be pleased with him, 

said: "I was sleeping in the mosque while covered by a 

Khameesah cloak of mine whose price was thirty 

dirhams. A man came and snatched it away from me. 

The man was seized and brought to the Messenger of 

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

who ordered that his hand should be cut off. I came to 

him and said: 'Will you cut off his hand for the sake of 

only thirty dirhams? I will sell it to him on credit.' He, 

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

'Why did you not say this before bringing him to me"'? 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

نائًما يف املسجد  -ريض اهلل عنه-اكن صفوان بن أمية 
وعليه رداء ذو مربعات، فجاء سارق فأخذه منه 

ِخذ إىل انليب 
ُ
صىل -برسعة وفر، فقبض ىلع السارق فأ

يلقام عليه حد الرسقة، فكأنَّ  -اهلل عليه وسلم
عليه - صفوان قد أشفق عليه من الرسقة، فقال للنيب

: أتقطعه من أجل ردايئ اذلي قيمته -الصالة والسالم
ثالثون درهًما فقط، فأنا أبيعه عليه وأجعل اثلمن 

عليه الصالة -مؤخًرا حىت يتيرس حاهل، فقال 
، -والسالم : فهال اكن عفوك عنه قبل أن يصل إيلَّ

 ألن احلدود إذا بلغت احلاكم لم ينفع فيها العفو.

** 

Safwaan ibn Umayyah, may Allah be pleased with him, 

was sleeping in the mosque covered by his checked 

cloak. A thief swiftly snatched that cloak away, but he 

was caught and brought to the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, to be 

punished for the theft. The Prophet, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, ordered that the hand of 

the thief should be cut off.  It seems that Sawfaan, may 

Allah be pleased with him, felt sympathy for the thief, 

so he said to the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him: "Will you cut off his hand for the 

sake of only thirty dirhams?" Then he suggested to sell 

the cloak to the thief on credit and give him time until 

he can pay its price.  The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, said that this 

pardon should have been made before bringing the 

thief to him, because pardon is void if it is made after 

any of the Hudud (prescribed corporal punishment) are 

brought to the judge or ruler. 
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 :معاين املفردات
 ِخيصة : كساء أسود مربع هل علمان. •
 .برسعة فاختلسها : سلبها •

 .وأنسئه ثمنها : من اإلنساء، أي أبيعها هل نسيئة فريتفع مسَم الرسقة •

اخلالصة فهال اكن هذا قبل أن تأتيين به : أي لَِم لَْم تعُف عنه قبل إتيانك به إيل، وأما اآلن فقطعه واجب وال حق لك فيه، بل هو من احلقوق  •
 .للرشع وال سبيل فيها إىل الرتك

 :فوائد احلديث
 .ته أو معه أثناء نومه هو يف حرز، يقطع فيه يد السارقأنَّ فراش انلائم حت .1

 .أنَّ الرداء اذلي قيمته أكرث من ثالثة دراهم وما يساويه من مال هو نصاب تقطع فيه يد السارق .2

 .أنَّ الشفاعة يف السارق، أو إسقاط حده فيها بعد أن تبلغ ويل األمر ال تُسقط احلد، بل جيب تنفيذه .3

 .ىلع السارق قبل أن تبلغ اإلمام جائزة ومسقطة للحدأنَّ الشفاعة والسرت  .4

 .احلديث ديلل ىلع اشرتاط انلصاب يف حد الرسقة .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية.   -سنن أيب داود  - سنن النسايئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو  -سليمان بن األشعث السِّ
سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد  - 1406مية الطبعة: اثلانية، غدة, مكتب املطبواعت اإلسال

اعدل مرشد، وآخرون  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -دار إحياء الكتب العربية  -ابلايق
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل  -م  2001 - ـه 1421عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  إرشاف: د عبد اهلل بن

– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-الفوزان
 -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -م  2003 - ـه 1423ِمَسة، اخلا: الطبعة

حتقيق صبيح رمضان  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  
املكتب -إرشاف: زهري الشاويش -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  - -1427الطبعة األوىل  -وأم إرساء بيويم

إيضاح علله و داود أيب سنن تهذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أيب سنن رشح املعبود عون م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –اإلساليم 
بلوغ املرام من أدلة األحاكم،  - ـه 1415بريوت الطبعة: اثلانية، -ومشالكته / حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر العظيم آبادي: دار الكتب العلمية 

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
   (58252) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه -عمر بن اخلطاب اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .محلت ىلع فرس : تربعت بفرس حيمل من يركب عليه، وذلك ىلع سبيل الصدقة •

 .يف سبيل اهلل : يف اجلهاد •

ْعَطاَكُه 
َ
ال تَْشرَتيهي، وال تعد يف صدقتك؛ فإن أ

يدي يف َقْيئيهي  يَد يف هيَبتيهي اكلَعائ ؛ فإن الَعائ ْرَهم  يدي  Taking your gift back is discouraged  ب

 :احلديث .2075
مَحَلُْت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

ىلع فرس يف سبيل اهلل، فأضاعه اذلي اكن عنده، 
أشرتيه، وظننت أنه يبيعه بِرُْخٍص، فسألت فأردت أن 

؟ فقال: ال تَْشرَتِهِ، وال -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ْعَطاَكُه بِِدرَْهٍم؛ فإن الَعائَِد يف 

َ
تعد يف صدقتك؛ فإن أ

 .«ِهبَِتِه اكلَعائِِد يف َقيْئِهِ 

** 

2075. Hadith: 

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

reported: ''I donated a horse for Jihad (the Cause of 

Allah). The man who had the horse neglected it, so I 

wanted to buy it back, thinking that he would sell it for a 

cheap price. I asked the Prophet about this, and he 

said, ‘Do not buy it back and do not take back your 

charity, even if he gives it to you for one dirham, for the 

one who takes back his gift is like the one who takes 

back his vomit.’" 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

رجال ىلع  -ريض اهلل عنه-أاعن عمر بن اخلطاب 
بيل اهلل. فأعطاه فرسا يغزو عليه، فقرص اجلهاد يف س

الرجل يف نفقة ذلك الفرس، ولم حيسن القيام عليه، 
وأتعبه حىت هزل وضعف. فأراد عمر أن يشرتيه منه 
وعلم أنه سيكون رخيًصا هلزاهل وضعفه، فلم يقدم 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع رشائه حىت استشار انليب 
صىل -ه انليب عن ذلك، فيف نفسه من ذلك يشء، فنها

عن رشائه ولو بأقل ثمن، ألن هذا  -اهلل عليه وسلم
فال تتبعه نفسك وال تعلق  -تعاىل-يشء خرج هلل 

به، وئلال حيابيك املوهوب هل يف ثمنه، فتكون راجعاً 
ببعض صدقتك، وألن هذا خرج منك، وكفر ذنوبك، 
وأخرج منك اخلبائث والفضالت، فال ينبيغ أن يعود 

 رشاءه عوداً يف الصدقة مع أنه إيلك، وهلذا سَم
يشرتيه باثلمن، وشبهه بالعود يف اليقء، وهو ما خيرج 
من ابلطن عن طريق الفم، والعود فيه أن يأكله بعد 

 .خروجه، وهذا للتقبيح واتلنفري عن هذا الفعل

** 

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

helped a man to fight in the Cause of Allah by giving 

him a horse. However, the man did not look after the 

horse and did not care for it properly; he exhausted the 

horse until it grew weak and emaciated. So `Umar 

wanted to buy the horse back from the man, thinking 

that it would be cheap due to its miserable condition. As 

he was unsure about buying it back, he consulted the 

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

first to clear his doubts. The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, forbade him from buying it 

back, even for a meager price, as he had given the 

horse for Allah's Sake. One should not follow up on 

donations or feel attached to them. The person who 

received the donation may feel obliged to sell it back to 

the donor for a low price. In this case, the donor will 

receive back part of his charity at no price. Also, when 

charity is given, it takes with it one's bad deeds, so one 

should not take them back and should not look back. 

Buying back one's charity is like retracting one's charity, 

despite the price paid. 
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 .فأضاعه اذلي اكن عنده : لم حيسن القيام به وقرص يف مؤونته وخدمته •

 .قيئه : ما خيرج من بطنه عن طريق فمه •

 :فوائد احلديث
 .صدقة -صىل اهلل عليه وسلم-لصدقات، فقد سماه انليب استحباب اإلاعنة ىلع اجلهاد يف سبيل اّلّل، وأن ذلك من أجل ا .1

 .أن عمر تصدق ىلع ذلك املجاهد بالفرس ولم جيعلها وقفا عليه، أو وقفا يف سبيل اهلل ىلع اجلهاد، وإال ملا جاز للرجل بيعه .2

علقه بها، وئلال حيابيه ابلائع فيعود عليه نيه اإلنسان عن رشاء صدقته، ألنها خرجت هلل، فال ينبيغ أن تتعلق بها انلفس، ورشاؤها ديلل ىلع ت .3
 .يشء من صدقته

 .حيرم الرجوع يف الصدقة .4

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. عمدة األحاكم من 1381، دار الفكر، دمشق، 1ح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طه. اإلملام برش1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه(1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،)1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (6073) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1584( . والرواية اثلاثلة عند مسلم 1584متفق عليه والرواية اثلانية عند مسلم   راوي احلديث:
 ريض اهلل عنه -أبو سعيد اخلدري اتلخريج:

 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اذلهب : جبميع أصنافه من مرضوب ومنقوش وجيد ورديء وترب وخالص ومغشوش. •
 مثال بمثل : إال متفقا يف الوزن إال •

 .الزيادة ، ويطلق ىلع انلقص أيضا -بالكرس-وال تشفوا  بعضها ىلع بعض" : ال تفضلوا بعضها ىلع بعض ، والشف •

ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل، وال 
تشفوا بعضها ىلع بعض. وال تبيعوا الورق بالورق 
إال مثال بمثل. وال تشفوا بعضها ىلع بعض. وال 

 تبيعوا منها اغئبا بناجز

 

Do not sell gold for gold except like for like, 
and do not sell less amount for greater 

amount or vice versa. And do not sell silver 
for silver except like for like, and do not sell 

less amount for greater amount or vice 
versa. And do not sell gold or silver that is 
not present at the moment of exchange for 

gold or silver that is present. 

 :احلديث .2076
ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -عن أيب سعيد اخلدري

وا  تبيعوا اذلهب باذلهب إال مِثاْلً بمثل، وال تُِشفُّ
بعضها ىلع بعض. وال تبيعوا الَوِرَق بالَوِرِق إال مثال 
بمثل. وال تُشفوا بعضها ىلع بعض. وال تبيعوا منها 

إال »ويف لفظ «.  إال يدا بيد»ويف لفظ «.  اغئبا بناجز
 «.سواء بسواء وزنا بوزن، مثال بمثل،

** 

2076. Hadith: 

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Do not sell gold for gold 

except like for like, and do not sell less amount for 

greater amount or vice versa. Do not sell silver for silver 

except like for like, and do not sell less amount for 

greater amount or vice versa. Do not sell gold or silver 

that is not present at the moment of exchange for gold 

or silver that is present."  Another wording reads: "... 

except hand to hand" A third wording reads: "... except 

if it is equal in weight, equivalent in value, and of the 

same quality”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث الرشيف ينىه انليب صىل اهلل عليه 
وسلم عن الربا بنوعيه: الفضل، والنسيئة. فهو ينىه 
عن بيع اذلهب باذلهب، سواء أكانا مرضوبني، أم 
غري مرضوبني، إال إذا تماثال وزناً بوزْن، وأن حيصل 
اتلقابض فيهما، يف جملس العقد، إذ ال جيوز بيع 

آلخر اغئبا. كما نىه عن بيع أحدهما حارضاً، وا
الفضة بالفضة، سواء أكانت مرضوبة أم غري 
مرضوبة، إال أن تكون متماثلة وزناً بوزن، وأن 
يتقابضا بمجلس العقد. فال جيوز زيادة أحدهما عن 

ق قبل اتلقابض.  اآلخر، وال اتلفرُّ

** 

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, prohibited Riba (usurious 

interest) with its two kinds: Fadl (Riba of surplus or 

excess) and Nasee'ah (Riba of deferred payment). He 

prohibited selling gold for gold, whether it is minted or 

not, except if it is equivalent in weight and exchanged 

on the spot during the sale transaction, as it is not 

permissible to sell one that is physically present for 

another that is not. He also prohibited selling silver for 

silver, whether it is minted or not, except if it is 

equivalent in weight and exchanged on the spot during 

the sale contract.  It is not permissible for one to be 

more than the other, nor for one of the parties involved 

in the transaction to depart before the exchange is 

made. 
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 الورق : الفضة مرضوبة أو غري مرضوبة •

 إال مثال بمثل" : إال متماثلني " •

 اغئبا : مؤجالً  •

 بناجز : حبال •

 وزنا بوزن : موزونا بموزون •

 سواء بسواء : السواء: هو املثل وانلظري •

 :فوائد احلديث
 انليه عن بيع اذلهب باذلهب، أو الفضة بالفضة، سواء أكانت مرضوبة، أم غري مرضوبة، أم خمتلفة، ما لم تكن مماثلة بمعيارها الرشيع وهو .1

 .الوزن، وما لم حيصل اتلقابض من الطرفني يف جملس العقد

 .انليه عن ذلك يقتِض حتريمه وفساد العقد .2

 املراجع:املصادر و

م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط ه( تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1منحة العالَّ
ملام برشح  ـه( اإل 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -(، مكتبة الصحابة، األمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )ط

، دار طوق انلجاة 1ه(  صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1381، دار الفكر، دمشق، )1عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
إحياء الرتاث ه(. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،)د.ط(،  دار 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )

 العريب، بريوت، )د.ت(
   (6087) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ال حتد امرأة ىلع امليت فوق ثالث، إال ىلع زوج: 
أربعة أشهر وعرشا، وال تلبس ثوبا مصبواغ إال 
ثوب عصب، وال تكتحل، وال تمس طيبا إال 

 إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار

 

A woman should not mourn for any dead 
person more than three days except her 

husband for whom she should mourn four 
months and ten days. She should not wear 

dyed clothes (while in mourning) except 
`Asb (an unattractive Yemeni garment), 

nor should she apply kohl or touch 
perfume, except when she becomes 

purified (from her menses), as she may 
then apply a little Qust or Azhfaar (types of 

incense). 

 :احلديث .2077
دُّ امرأة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن أم عطية  ال حُتِ

ىلع امليت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر 
وعرشا، وال تلبس ثوبا َمْصبُواغ إال ثوب َعْصٍب، وال 

طيبا إال إذا طهرت: نُبذة من  تكتحل، وال َتَمسُّ 
 «.قُسط أو أْظَفاَر

** 

2077. Hadith: 

Umm `Atiyyah, may Allah be pleased with her, reported 

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

upon him, said: "A woman should not mourn for any 

dead person more than three days except her husband 

for whom she should mourn four months and ten days. 

She should not wear dyed clothes (while in mourning) 

except `Asb (an unattractive Yemeni garment), nor 

should she apply kohl or touch perfume, except when 

she becomes purified (after her menses), as she may 

then apply a little Qust or Azhfaar (types of incense)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم املرأة 
دَّ ىلع ميت فوق ثالث ألن اثلالث اكفية للقيام  أن حُتِ

احلزينة. ما لم حبق القريب واتلفريج عن انلفس 
يكن امليت زوجها، فال بد من اإلحداد عليه أربعة 
نا يف أيام  أشهر وعرشاً، قياما حبقه الكبري، وتصوُّ
عدته. واإلحداد هو ترك الزينة من الطيب، والكحل، 
واحليل، واثلياب اجلميلة، ىلع املرأة املتوىف عنها زوجها 

ب أو قريبها، فال تستعمل شيئا من ذلك، لكن ال جي
اإلحداد إال ىلع الزوج، أما غري الزوج فلها أن حتد 
عليه ثالثة أيام إن شاءت. أما لبس املحدة اثلياب 
املصبوغة لغري الزينة، فال بأس بها من أي لون اكن. 
وكذلك جتعل يف فرجها إذا طهرت قطعة يسرية من 
األشياء املزيلة للراحئة الكريهة، وليست طيبا 

 اذلي ليس حمال للزينة.مقصوداً يف هذا املوضع 

** 

In this Hadith, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, forbade women from mourning 

the dead for more than three days, which are sufficient 

to fulfill the rights of kin as well as provide solace to the 

grief-stricken. This is as long as the dead person is not 

the woman’s husband, for in this case the mourning 

period must be four months and ten days, in order to 

fulfill his enormous right as well as to ensure 

safeguarding herself during the `Iddah (mourning 

period). Mourning includes abandoning any type of 

adornment, such as perfume, kohl, jewelry, and 

beautiful garments. Hence, she does not use any of 

these things. This only applies to the woman whose 

husband died. If the deceased is other than the 

husband, she may mourn for three days only if she 

wishes. Regarding the clothes that are dyed for 

reasons other than adornment, there is no harm in 

wearing them no matter what color they are. Likewise, 

she may use a small amount of a substance that 

removes unpleasant odors on her private parts after 

she becomes purified from her menstrual period, and 

the intent is not to perfume this spot, which is not a spot 

for adornment. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ال حتد : بالرفع ىلع انليف ، وباجلزم ىلع انليه. •
 .فوق ثالث : ثالث يلال بأيامها •

 .وباجلزم ىلع انليه وال تلبس : بالرفع ىلع انليف ، •

 .عصب : ثياب من ايلمن، فيها بياض وسواد •

 .نبذة : بضم انلون وسكون ابلاء، بعدها ذال معجمة. أي قطعة. ويطلق ىلع اليشء اليسري •

 قسط : بضم القاف وسكون السني املهملة، نوع من ابلخور •

 .أظفار : بفتح اهلمزة. )والقسط( و)األظفار( نواعن من ابلخور •

 :فوائد احلديث
 .إحداد املرأة ىلع ميت فوق ثالث، غري زوجهاانليه عن  .1

 .إباحة اثلالث فما دون، تفرجيا عن انلفس .2

 .وجوب إحداد املرأة ىلع زوجها أربعة أشهر وعرشاً، ما لم تكون حاماًل فبوضع احلمل .3

 .ب الزينةاإلحداد. معناه: ترك الزينة وما يدعو إىل نكاحها. فعليها أن جتتنب ُك حيل، ولك طيب، وكحل، وجتتنب ثيا .4

 .يباح هلا اثلوب املصبوغ لغري الزينة، والضابط يف معرفتها العرف .5

 .يباح أن تضع يف فرجها بعد الطهر، هذا املشابه للطيب، لقطع الراحئة الكريهة .6

 .جواز لبس ما ليس بمصبوغ ويه اثلياب ابليض .7

 .انليه يف هذا احلديث ىلع حالة عدم احلاجة منع املرأة املحد من الكحل واملجزي لالكتحال عند اخلوف ىلع العني ، وحيمل .8

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لم الكتباع دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6086) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مة رشاًع مص الطفل اثلد • ة : الواحدة من املص، يقال: مصَّ اللنب رشفه ورشبه رشًبا رقيًقا، مع جذب َنَفٍس، وحد الرضعة املحرِّ ي ثم تركه الَمصَّ

 .اعرضباختياره من غري 

 .ال حترم : أي ال تمنع الزواج وال يثبت بها اتلحريم حبيث يكون الرجل حمرًما للمرأة •

 :فوائد احلديث
تان: فال أثر هلما يف .1 ة واملصَّ ا املصَّ  تكوين الطفل؛ ذلا الرِّضاع املؤثِّر بانتقال نفعه من املرضعة إىل الرضيع هو ما أنزش العظم، وأنبت اللحم، وأمَّ

 .كملم يكْن هلنَّ تأثرٌي يف احل

ة واملصتني ال حترمان، ألنَّهما يسريتان .2  .أنَّ املصَّ

م، لكن ورد يف السنة ما يقيد هذا الرضاع بكونه ِخس رضعات معلومات يشبعن الرضيع .3  .مفهوم احلديث أنَّ الرضاع الكثري حيرِّ

 املراجع:املصادر و

وت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بري
حتقيق وختريج -. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 1423الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

ه. سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار  1424الطبعة: السابعة،  -الرياض  -انلارش: دار الفلق  -وتعليق: سمري بن أمني الزهريي 

 One or two sucks do not render marriage  ال حترم املصة واملصتان
prohibited. 

 :احلديث .2078
-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

تَان»: -صىل اهلل عليه وسلم ة َوالَْمصَّ ُم الَْمصَّ  «.ال حُتَرِّ

** 

2078. Hadith: 

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

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ''One or two sucks do not 

render marriage prohibited''. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
امرأة غري أمه بأن مص الصيب ثلدي  -عليه وسلم

مرة أو مرتني ال يصريه ابنا من الرضاع هلذه املرأة، 
والتنترش املحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال 
م ال حيل  رشوط اتلحريم، ألن  الرضاع املحرِّ
للمرتضع أن يزتوج من املرضعة أو من حمارمها 
أوحمارم زوجها اذلي هل اللنب، وجيوز هل اخللوة بهن، 

رما هلن يف السفر. وعليه فإن هذا وأن يكون حم
العدد القليل من الرضعات ال حيصل به اتلحريم يف 
باب الرضاع، وال بد من ِخس رضعات كما يف 
حديث اعئشة اآلخر يف صحيح مسلم: )... فنسخن 

 خبمس معلومات(.

** 

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

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

him, said that if a baby sucks once or twice from the 

breast of a woman other than his mother, this does not 

make him her milk-son, nor does he become a Mahram 

to her, because the conditions of the prohibition are not 

complete. In a breastfeeding that renders marriage 

forbidden, the suckled child is not permitted to marry 

the woman who breastfed him, nor any of her blood 

relatives or the blood relatives of her husband, who 

owns the milk [it is his semen which caused the 

pregnancy that stimulated her lactation]. This type of 

breastfeeding makes it permissible for a suckled child 

to be in isolation with those mentioned above, and to 

be their Mahram when traveling. One or two sucks do 

not prohibit marriage; five or more sucks are required, 

as the other Hadith of `Aa'ishah says: ''... so they were 

abrogated by five known sucks.'' [Muslim] 
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توضيح األحاكم رشح بلوغ - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-تأيلف عبد اهلل الفوزان -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام -احلديث. 
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ -م  2003 - ـه 1423: اخلاِمَسة، الطبعة -مكة املكرمة  -مكتبة األسدي  -تأيلف عبد اهلل البسام -املرام 

فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -عناية عبد السالم السليمان  -املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان 
 .1427الطبعة األوىل  -رمضان وأم إرساء بيويمحتقيق صبيح  -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -للشيخ ابن عثيمني

   (58174) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماجه.رواه ابن  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 دل احلديث ىلع أنه ال نكاح إال بويل. .1
 .املرأة ال يثبت هلا والية يف انلاكح .2

 .عدم أهلية املرأة إلنكاحها نفسها .3

 .فساد انلاكح بدون ويل، ويعترب نكاًحا غري رشيعّ  .4

 .مرااعة األهلية يف الوالية, فال يتوىل األمور إال من اكن أهاًل هلا .5

 .اإلشارة إىل قصور املرأة وأنها إذا اكنت ال يصلح أن تكون ويلة ىلع نفسها يف الزتويج فإنه ال يصح أن تكون ويلة ىلع غريها يف احلكم .6

 املراجع:املصادر و

هلل الزبن, ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب, ت: يلع بن عبد ا -سنن ابن ماجه املؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية  -
توِضيُح األحاَكِم  - ـه 1405إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين , املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية  - ـه 1428دار هجر, الطبعة: األوىل 

غ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس بلو -م  2003 - ـه 1423ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -للنرش واتلوزيع، الرياض 

م إرساء بنت عرفة، )ط
ُ
حاشية السندي ىلع سنن ابن  -ه(. 1427املكتبة اإلسالمية، مرص، ) (،1بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ماجه, انلارش: دار اجليل
   (58069) الرقم املوحد:

ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، فإن 
  الزانية يه اليت تزوج نفسها

No woman should perform the marriage of 
another woman, and no woman should 

perform her own marriage. It is an 
adulteress who performs her own 

marriage. 

 :احلديث .2079
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ُج املرأُة املرأَة، وال »: -صىل اهلل عليه وسلم ال تُزوِّ
انية يه اليت تُزوُج نفَسها  «.تُزوج املرأةُ نفَسها، فإنَّ الزَّ

** 

2079. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

blessings be upon him, said: “No woman should 

perform the marriage of another woman, and no 

woman should perform her own marriage. It is an 

adulteress who performs her own marriage”. 

صحيح، دون اجلملة األخرية   :درجة احلديث
 )فإن الزانية(.

** 

 Hadith Grade: 

دل احلديث ىلع أن املرأة ال يثبت هلا والية يف انلاكح 
ال نلفسها، وال لغريها, وأن انلاكح اذلي زوّجت فيه 
املرأةُ نفسها هو نكاح باطل، وأما قوهل : )فإن الزانية 

 ريض-يه اليت تزوج نفسها( فهو من الكم أيب هريرة 
, ويريد من ذلك أن مبارشة املرأة للعقد من -اهلل عنه

 شأن الزانية فال ينبيغ أن يقع انلاكح إال بويل.

** 

This Hadith proves that a woman does not have the 

authority to perform her own marriage, let alone 

someone else's marriage. Any marriage performed by 

a woman is void. As for the sentence: "It is an 

adulteress who performs her own marriage", these are 

Abu Hurayrah’s words, may Allah be pleased with him. 

By this he meant that only adulteresses perform their 

own marriages, so a chaste woman must not marry 

without a guardian. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 إن عليا حرق قوما : ويف رواية  أن عليا أحرق املرتدين، يعين: الزنادقة. •
 .عن القتل بانلار -عليه الصالة والسالم-ال تعذبوا بعذاب اهلل : وذلك نلهيه  •

غري دينه من إسالم إىل كفر سواء حتول إىل انلرصانية أو ايلهودية أو غريهما، وهذا ظاهره العموم يف ُك من وقع  من بدل دينه فاقتلوه : أي من •
 .منه اتلبديل ولكنه اعم وخيص منه من بدهل يف ابلاطن ولم يثبت عليه ذلك يف الظاهر فإنه جترى عليه أحاكم الظاهر

 :فوائد احلديث
مجاع أهل العلم؛ ذلك أن كفره أغلظ من الاكفر األصيل، فاذلي دخل اإلسالم وعرفه، ثم وجوب قتل املرتد عن دين اإلسالم، وقتل املرتد إ .1

 .رغب عنه، وكفر به، هذا ديلل ىلع خبث طويته وسوء نيته، فمثل هذه انلفس اخلبيثة ليس هلا جزاء إال القتل

 .ءأن قوهل: "من بدل دينه، فاقتلوه" أي: من ارتد عن اإلسالم: حكٌم اعم للرجال والنسا .2

 .أن املرتد ال يُقر ىلع ردته بل يدَع إىل اإلسالم، فإن لم جيب قُِتَل  .3

 .يف هذا احلديث ديلل ىلع أن احلدود ال تستوىف بانلار .4

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري 
 بلوغ رشح يف العالم منحة -. تاريخ بدون-بريوت –دار إحياء الرتاث العريب -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري/بدر ادلين العيىن  -. ه1422
 مكتبة -البسام اهلل عبد تأيلف:املرام بلوغ رشح األحاكم توضيح - 1428 األوىل الطبعة-اجلوزي  ابن دار طبعة-الفوزان اهلل عبد تأيلف:املرام

 عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–سدي األ

 Do not punish (anybody) with Allah's  ال تعذبوا بعذاب اهلل
punishment. 

 :احلديث .2080
َق قوما،  -ريض اهلل عنه-عن عكرمة أن عليا  َحرَّ

قْ  َحرِّ
ُ
ُهم ألن فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أ

بُوا بعذاب »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  ال ُتَعذِّ
-صىل اهلل عليه وسلم-، ولََقتَلْتُُهم كما قال انليب «اهلل
َل ِدينَُه فاقتلوه: »  «.من بَدَّ

** 

2080. Hadith: 

‘Ikrimah reported that ‘Ali, may Allah be pleased with 

him, burned some people and this news reached Ibn 

‘Abbaas, who said: "Had I been in his place, I would not 

have burned them, as the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: 'Do not punish 

(anybody) with Allah's punishment.' No doubt, I would 

have killed them, for the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: 'If a Muslim changes 

his religion, kill him"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن عليا ريض اهلل عنه حرق قوما من 
ارتداد عن دين اهلل، فبلغ ذلك الزنادقة ظهر منهم 

ابن عباس ريض اهلل عنهما ،فقال لو كنت ماكنه ملا 
حرقتهم ملا ورد من نهيه عليه السالم عن اتلحريق 

بانلار، وأن حكم من غري دينه بعد أن اكن مسلما  
،وال فرق يف ذلك بني ذكر -دون حتريق-أن يقتل 

 وأنىث.

** 

This Hadith says that ‘Ali, may Allah be pleased with 

him, burned some heretics who had manifested their 

apostasy. Ibn ‘Abbaas was informed of the situation, so 

he said that he would not have burned them, for the 

Prophet forbade burning with fire. The ruling for a 

Muslim who changes his religion is to be killed, without 

being burned. This ruling applies to both males and 

females. 
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مية اإلسال املكتبة -عثيمني ابن للشيخ املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح -  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد
ة  - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -القاهرة املحقق: فؤاد عبد املنعم  -اإلفصاح عن معاين الصحاح / حيىي بن ُهبَرْيَ

دار  -لرتاثاملحقق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق ا -اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح/ابن امللقن  - ـه1417سنة النرش:  -دار الوطن -أمحد
 .م1993 - ـه1413 األوىل،: الطبعة. مرص احلديث، دار: انلارش. للشواكين األوطار، نيل م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة -سوريا –انلوادر، دمشق 

   (58227) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ادلارقطين. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 مرشوعية االكتفاء بالقليل من املهر. .1
 .أن أقل املهر عرشة دراهم, وهذا خمالف لألحاديث الصحيحة ادلالة ىلع أن املهر يكون بأي يشء هل قيمة .2

ب يف أقل من ذلك، واذلي عليه علماء اللجنة أنها جتب يف ربع دينار من أن انلصاب املوجب لقطع يد السارق هو عرشة دراهم، وال جي .3
 .اذلهب, أو قيمتها

 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار  - ـه  1424الطبعة: األوىل،  -سنن ادلارقطين,  ت: شعيب االرنؤوط ومجاعة, مؤسسة الرسالة، بريوت  -
ابلدُر  -سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث.  -م  2014 - ـه 1435ملكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، امل -القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

 ه 1428اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب, ت: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل 
   (58109) الرقم املوحد:

ال تقطع ايلد إال يف عرشة دراهم , وال يكون 
  املهر أقل من عرشة دراهم

The hand is not be cut off except for ten 
dirhams, nor should a dowry be less than 

ten dirhams. 

 :احلديث .2081
ال تُقطع ايلُد إال يف »قال:  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

َعرشة َدراِهم, وال يكون املهُر أقلَّ ِمن عرشة 
 «.َدراِهم

** 

2081. Hadith: 

‘Ali, may Allah be pleased with him, said: "The hand is 

not cut off except for ten dirhams, nor should a dowry 

be less than ten dirhams". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أن مقدار قطع ايلد يف  -ريض اهلل عنه-خيرب يلعٌّ 
الرسقة عرشة دراهم فما فوق, وأن املهر ال ينبيغ أن 

املهر يكون أقل من عرشة دراهم, وحتديد أقل 
معارض لألحاديث املرفوعة ادلالة ىلع صحة جعل 

 أي يشء مهًرا, وأن املهر يكون بأي يشء هل قيمة.

** 

‘Ali, may Allah be pleased with him, says that the 

amount that legitimizes cutting off the hand of a thief is 

when he steals ten dirhams or more. Also, the dowry 

should not be less than ten dirhams. Specifying a 

minimum amount for dowries does not accord with 

Marfoo‘ (a narration attributed specifically to the 

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

Hadiths that indicate the validity of giving anything as 

dowry and that anything that has a value can be given 

as dowry. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم ىلع بيع 
 تناجشوا، وال يبع حارض بلاد، وال بعض، وال

 ترصوا اإلبل والغنم
 

Do not go out to meet the riders (in a trade 
caravan), do not urge buyers to cancel a 
sale transaction to make a new one with 

you, do not bid against each other (to fool 
another bidder), a townsman must not buy 

on behalf of a Bedouin, and do not tie up 
the udders of camels and sheep (so that 

they appear to have a lot of milk). 

 :احلديث .2082
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

كبان، وال يبع بعضكم »: -عليه وسلم ُوا الرُّ ال تَلَقَّ
يبع َحارِضٌ بِلَاٍد. وال  ىلع بيع بعض. وال َتنَاَجُشوا. وال

وا اإلبَل والغنم، ومن ابتاعها فهو خبري انلََّظَرين  ترَُصُّ
َها  بعد أن حيلبها: إن رَِضيََها أمسكها، وإن َسِخَطها رَدَّ

 وََصااع ًمن تمر".

** 

2082. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

upon him, said: "Do not go out to meet the riders (in a 

trade caravan), do not urge buyers to cancel a sale 

transaction to make a new one with you, do not bid 

against each other (to fool another bidder), a townsman 

must not buy on behalf of a Bedouin, and do not tie up 

the udders of camels and sheep (so that they appear to 

have a lot of milk). However, if someone buys them 

while in this condition and has already milked them, 

then he has two options: If he is pleased with them, he 

may keep them, and if he is displeased with them, he 

may return them along with a Saa‘ of dates”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ينىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن ِخسة أنواع من 
ر العائدة ىلع ابلائع ابليع املحرم، ملا فيها من األرضا

فنىه عن تليق القادمني  - 1أو املشرتي أو غريهما. 
بليع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن 
يصلوا إىل السوق، فيشرتى منهم، فلجهلهم بالسعر، 
ربما غبنهم يف بيعهم، وحرمهم من بايق رزقهم اذلي 

كما نىه أن يبيع أحد ىلع بيع أحد،  -2تعبوا فيه. 
يف الرشاء ىلع رشائه. وذلك بأن يقول يف خيار  ومثله

املجلس أو الرشط: أعطيك أحسن من هذه السلعة 
أو بأرخص من هذا اثلمن، إن اكن مشرتيا، أو أشرتيها 
منك بأكرث من ثمنها، إن اكن بائعا، يلفسخ ابليع، 
ويعقد معه. وكذا بعد اخليارين، نىه عن ذلك، ملا 

والعداوة  يسببه هذا اتلحريش من التشاحن
ثم نىه  -3وابلغضاء ؛ وملا فيه من قطع رزق صاحبه. 

عن انلجش، اذلي هو الزيادة يف السلعة لغري قصد 
الرشاء، وإنما نلفع ابلائع بزيادة اثلمن، أو رضر 

** 

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

him, forbids five types of sale transactions, due to the 

harm involved in them that would befall the buyer or the 

seller or other parties. 1. He forbade people from going 

out to meet the trade caravans coming to sell their 

merchandise including foodstuff and animals, aiming 

thereby to meet them before they arrive at the local 

market and to buy from them taking advantage of their 

ignorance of the prices. They may, thus, be easily 

cheated and deprived of their full profit.  2. He also 

prohibited urging the buyer or seller to cancel the 

transaction that has already been made so as to take 

the deal for oneself. This occurs when someone tells 

the buyer, while still in the contracting session, when 

the option to cancel the transaction is still in effect, that 

he is ready to offer him something of better quality, or a 

better price. Or if someone is selling an item, he would 

tell him that he will buy it for a higher price. He does this 

only to cancel the current transaction and take it for 

himself. It is also prohibited to do this after there is no 

longer an opportunity to cancel the transaction by virtue 

of “Khiyaar al-Majlis” (an option whereby the parties 

have right to withdraw from a contract so long as the 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

353 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه، والرواية اثلانية رواها مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وا : بفتح اتلاء والالم، وأصله تتلقوا فحذفت تاء املايض، أي: ال تستقبلواال تَـلَ  •  ـقَّ
 الركبان : مجع راكب، ويراد تليق القادمني إىل ابلالد بليع ما معهم •

، وهو: أن وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض : بأن يشرتي شيئا فيدعوه غريه إىل الفسخ يلبيعه خرًيا منه بأرخص، ويف معناه الرشاء ىلع الرشاء •
 .يدعو ابلائع إىل الفسخ ليشرتيه منه بأكرث

 .وال تناجشوا : انلجش، وهو الزيادة يف السلعة، أي: ال يزد أحدكم يف ثمن سلعة ليس يف نفسه اشرتاؤها يلرض بذلك غريه •

سلعته بسعر وقتها. سواء أكان بدويا أم حرضياً،  وال يبع حارض بلاد : احلارض: هو ابلدلي املقيم، وابلادي نسبة إىل ابلادية . واملراد به القادم بليع •
 .فيقصده احلارض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرها لو اكنت مع صاحبها. والسمسار هو ابلائع أو املشرتى لغريه

نها كثرية اللنب فزييد وال ترصوا الغنم : اتلرصية: ربط أخالف انلاقة )أي ثديها( أو غريها ، وترك حلبها يلجتمع بلنها فيكرث فيظن املشرتي أ •
 يف ثمنها ملا يرى من كرثة بلنها

املشرتي بإغالء السلعة عليه ونىه عنه، ملا يرتتب 
عليه من الكذب واتلغرير باملشرتين، ورفع ثمن 

وكذلك نىه أن  -4كر واخلداع. السلع عن طريق امل
يبيع احلارض للبادي سلعته ألنه يكون حميطاً 
بسعرها ؛ فال يبىق منه شيئاً ينتفع به املشرتون. وانليب 
صىل اهلل عليه وسلم يقول: " دعوا انلاس، يرزق اهلل 

انليه عن بيع املرصاة من  -5بعضهم من بعض" . 
هلا  بهيمة األنعام، فيظن املشرتي أن هذا اعدة

فيشرتيها زائداً يف ثمنها ماال تستحقه، فيكون قد 
غش املشرتي وظلمه. فجعل الشارع هل مدة يتدارك 
بها ظالمته ، ويه اخليار ثالثة أيام هل أن يمسكها، 
وهل أن يردها ىلع ابلائع بعد أن يعلم أنها مرصاة. فإن 
اكن قد حلب اللنب ردها ورد معها صاع تمر بدال 

 منه.

parties do not leave the place of contract) and “Khiyaar 

ash-shart” (an option to cancel a previous agreed upon 

sale within a specific number of days), due to the 

disputation, animosity and hatred that this provocation 

may lead to, and the damage it causes to people’s 

livelihood. 3. The Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, also prohibited 

Najsh, which is bidding on a commodity without the 

intention of buying it, but rather to aid the seller by 

increasing the bidding price, or to cause damage to the 

buyer by making the merchandise more expensive for 

him to buy. The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, forbade this action owing to the 

lying and deceiving of the buyers, and because of 

raising the commodity’s price by way of deception and 

fraud.  4. The Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, also prohibited a resident 

of a city to sell commodities on behalf of a Bedouin. 

This is because the townsman knows the prices better 

than the Bedouin, so the people of the city would not be 

able to benefit from the lower prices the Bedouin would 

offer them. The Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, said: “Leave people alone, 

Allah will give them provision through one another.”  5. 

The prohibition of selling cattle after tying up their 

udders so that the buyer thinks that the animal always 

has that much milk, and so he buys it for a higher price. 

The Shariah has given the buyer a three-day period in 

which he can retrieve his right. He may keep it if he so 

wishes, or return it to the seller after he has known that 

its udder was tied up. If he milked it while it was with 

him, and wishes to return it, then he can do so along 

with offering one Saa‘ of dates, in place of the milk he 

got from it. 
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 ابتاعها : اشرتاها بعد اتلرصية •

 خبري انلظرين : بأفضل الرأيني •

 إن رضيها" : إن ريض املرصاة" •

 .أمسكها" : أبقاها ىلع ملكه وال يشء هل •

 سخطها : كرهها •

 :فوائد احلديث
 .إىل السوق. فانلىه يفيد اتلحريمانليه عن تليق القادمني، بليع سلعتهم، والرشاء منهم، قبل أن يصلوا  .1

 .احلكمة يف انليه ئلال خُيَْدعوا، فيشرتى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثري .2

، حتريم ابليع ىلع بيع املسلم، وهو أن يقول ملن اشرتى سلعة بعرشة : عندى مثلها بتسعة.وحمل اتلحريم يف زمن خيار املجلس أو خيار الرشط .3
ه رضرا أيضاً من تأسيف العاقد، مما حيمله ىلع حماولة الفسخ، بانتحال بعض األعذار، وغري ذلك من املفاسد. ومثل وكذلك بعد اخليارين ألن في

إال  املسلم يف ذلك، اذليم وإنما خرج خمرج الغالب. وقد قال ابن عبد الرب: أمجع الفقهاء ىلع أنه ال جيوز دخول املسلم ىلع اذليم يف سومه،
 .الرشاء ىلع رشائه، كأن يقول ملن باع سلعته بتسعة: عندي فيها عرشة، يلفسخ العقد مع األول، ويعقد معهاألوزاَع وحده. ومثله 

 مثل ابليع يف اتلحريم، خطبة انلاكح ىلع اخلاطب قبله. وكذلك الوظائف واألعمال، اكملقاوالت واإلجارات، وغري ذلك من العقود ألن املعىن .4
 .موجود يف اللك -اوة وابلغضاءوهو إثارة العد -املوجود يف ابليع

 .انليه عن بيع احلارض للبادي وصفته أن َيْقَدم من يريد بيع سلعته من غري أهل ابلدل، فيتوىل بيعها هل أحد املقيمني يف ابلدل .5

ع احلكمة يف انلىه، إغالء السلعة ىلع املقيمني إذا باعها عليهم أحد منهم خبالف ما إذا اكنت مع القادم، فلجهله بالسعر، ال يستقيص مجي .6
 .قيمتها، فيحصل بذلك سعة ىلع املشرتين

 .، وأن يكون بانلاس حاجة إيلهاقيد بعض العلماء اتلحريم برشوط، أهمها أن َيْقَدم ابلادي بليع سلعته، وأن يكون جاهال بسعر ابلدل .7

 .انلىه عن ترصية اللنب يف رضوع بهيمة األنعام عند ابليع .8

يع حتريم ذلك ملا فيه من اتلدليس واتلغرير باملشرتى، فهو من الكذب، وأكل أموال انلاس بابلاطل. وإن اكن قد رصها حلاجته أو لغري قصد ابل .9
 فذلك جائز ىلع أال يرض باحليوان، وإال فحرام

 .أن ابليع صحيح لقوهل: " إن رضيها أمسكها " ولكن هل اخليار بني اإلمساك والرد، إذا علم باتلرصية، سواء أعلمه قبل احللب، أم باحللب .10

 .أن خياره يمتد ثالثة أيام، منذ علم اتلرصية .11

 املراجع:املصادر و

زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
منحة  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل  - 1428ىل الطبعة األو-طبعة دار ابن  اجلوزي-العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان
 مطبعة-األنصاري إسماعيل للشيخ األحاكم عمدة برشح اإلملام - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -البسام

 -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-بسامال اهلل عبد-األحاكم عمدة رشح العالم تيسري -. ه1392 اثلانية الطبعة-السعادة
 ه1426 -الطبعة العارشة

   (5918) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه النسايئ وأمحد . راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن وقدان السعدي  اتلخريج:
 سنن النسايئ وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َوفٍْد : بفتح فسكون مجع وافد، كصاحب وصحب •

اُر : قوتل ببناء الفعل للمفعول: أي مّدة مقاتلتهم، واملعىن: أن اهلجرة باقية إىل • يوم القيامة؛ ألن مقاتلة الكّفار  اَل َتنَْقِطُع الِْهْجَرُة َما قُوتَِل الُْكفَّ
 .مستمّرة إىل ذلك الوقت

 .الِهْجَرُة : يه اخلروج من بدل الكفر إىل بدل اإلسالم •

 :فوائد احلديث
 .وجوب اهلجرة من ديار املرشكني إىل ديار املسلمني، وهو مذهب مجهور العلماء .1

 .استمرار اهلجرة إىل يوم القيامة .2

 .أن املرشوع أن يقاتل الاكفر حىت يسلم أو يعطي اجلزية - .3

 املراجع:املصادر و

 – 1406 اثلانية،: الطبعة -حلب –مكتب املطبواعت اإلسالمية -حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة- السنن الصغرى للنسايئ /أمحد بن شعيب ، النسايئ
 الرسالة مؤسسة الرتيك املحسن عبد بن اهلل عبد د: إرشاف وآخرون مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق حنبل بن أمحد اإلمام مسند - 1986

توضيح  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-م يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزانالعال منحة - م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة

 Hijrah will not cease so long as the  ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار
disbelievers are being fought. 

 :احلديث .2083
عن عبد اهلل بن وقدان السعدي قال: َوَفْدُت إىل 

يف وفد لُكُّنَا يَطلُب  -يه وسلمصىل اهلل عل-رسول اهلل 
صىل اهلل -َحاجة، وكنُت آخرهم ُدُخوالً ىلع رسول اهلل 

، فقلُت: يا رسول اهلل، إين تَركُت من -عليه وسلم
ال »خليف وهم يَْزُعُمون أنَّ اهلجرة قد انقطعت، قال: 

ارُ   «.تنقطع اهلجرة ما قُوتَِل الُكفَّ

** 

2083. Hadith: 

`Abdullah ibn Waqdaan As-Sa`di, may Allah be pleased 

with him, said: "I was with a delegation that went to the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, each of us with something to ask of him. 

I was the last of them to enter upon him, and I said: 'O 

Messenger of Allah, I have left people behind me 

claiming that Hijrah (migration) has ceased.' He said: 

'Hijrah will not cease so long as the disbelievers are 

being fought" '. 

 يح.صح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جاء هذا الصحايب الكريم يف مجاعة من قومه يطلبون 
صىل -حاجات، واكن هو آخر من دخل ىلع رسول اهلل 

، فاكن من أسئلته أن قوًما خلفه -اهلل عليه وسلم
عليه الصالة -يقولون إن اهلجرة قد انقطعت، فأخربه 

بأن اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم  -والسالم
تنقطع وال تتوقف ما دام املسلمون يقاتلون  ال

الكفار، ولكن اهلجرة من مكة إىل املدينة انقطعت؛ 
 حلديث )ال هجرة بعد الفتح( متفق عليه.

** 

This noble Companion went to the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, with a group of his 

people to ask him for things. He was the last one to 

enter upon the Messenger of Allah. One of his 

questions was that some people that he had left behind 

were saying that Hijrah (migration) had come to an end. 

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

upon him, told him that Hijrah from the land of Kufr 

(disbelief) to the land of Islam would not cease so long 

as the Muslims are in fight with the disbelievers. 

However, Hijrah from Makkah to Madinah had ceased 

based on the Hadith: ''There is no Hijrah after the 

Conquest (of Makkah).'' [Al-Bukhari and Muslim] 
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 بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام
فتح ذي اجلالل واإلكرام  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -عناية عبد السالم السليمان  -يخ صالح الفوزانالش تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث

ذخرية العقىب يف  - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
َّوِي دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل/ رشح املجتىب.املؤلف: حمم  ـه 1416د بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الَول

ألوىل، اململكة العربية السعودية، الطبعة: ا -اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان، للشيخ األبلاين. دار با وزير للنرش واتلوزيع، جدة   -م  1996 -
 1435اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض   -م.  2003 - ـه 1424

 . م 2014 - ـه
   (64601) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه -أبو هريرة اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 التنكح : ال تزوج. •
 األيم : اثليب اليت فارقت زوجها بموت أو طالق •

 .مر. فاملعىن ال يعقد عليها إال بعد طلب األمر منها، وأمرها بهتستأمر : أصل االستئمار: طلب األ •

 تستأذن : يطلب منها اإلذن •

 إذنها : إذن ابلكر •

 .أن تسكت : وذلك ألنها تستيح أن تفصح، ويستحب إعالمها أن سكوتها إذن •

ال تنكح األيم حىت تستأمر، وال تنكح ابلكر 
إذنها حىت تستأذن. قالوا: يا رسول اهلل، فكيف 

 قال: أن تسكت
 

A previously married woman should not be 
married until her verbal consent has been 
sought and a virgin should not be married 

until her permission has been sought. They 
said: "O Messenger of Allah, what is her 

permission?" He said: "When she remains 
silent”. 

 :احلديث .2084
ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -عن أيب هريرة

تنُْكَح ُاأليُّم حىت تُستأمر، وال تنكح ابلكر حىت 
تُستَأذن. قالوا: يا رسول اهلل، فكيف إذنها قال: أن 

 «.تسكت

** 

2084. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

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

blessings be upon him, said: ‘A previously married 

woman should not be married until her verbal consent 

has been sought and a virgin should not be married 

until her permission has been sought.’ They said: ‘O 

Messenger of Allah, what is her permission?’ He said: 

‘When she remains silent'". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عقد انلاكح عقد خطري، يستبيح به الزوج أشد ما 
حتافظ عليه املرأة، هو:  بضعها. وتكون بهذا العقد 
أسرية عند زوجها، هلذا جعل هلا الشارع العادل 

رشيك حياتها، وأن تصطفيه  الرحيم احلكيم أن ختتار
بنظرها. فيه اليت تريد أن تعارشه، وىه أعلم بميوهلا 
ورغبتها. فلهذا نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن 
تزوج اثليب حىت يؤخذ أمرها فتأمر. كما نىه عن 
تزويج ابلكر حىت تستأذن يف ذلك أيضا فتأذن. وألنه 

ف من يغلب احلياء ىلع ابلكر اكتىف منها بما هو أخ
األمر، وهو اإلذن، كما اكتىف بسكوتها، ديلال ىلع 

 رضاها.

** 

Marriage is a serious contract whereby a husband 

gains lawful access to what women guard most; their 

private parts. By virtue of this contract, a woman 

becomes like a captive to her husband. Therefore, the 

All-Wise, Merciful, Fair Legislator (Allah) gave her the 

right to choose her life partner, as she is the one who 

will live with him and she knows best what her 

inclinations and desires are. Therefore, the Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade 

marrying a previously married woman (divorced or 

widowed) until her verbal consent is sought and she 

gives it. He also forbade marrying a virgin until her 

permission is sought and she gives it. As a virgin is 

likely to be shy regarding such matters, it is sufficient to 

get her permission, which is lighter than her verbal 

consent. It is also sufficient if she remains silent to 

indicate her consent. 
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 :فوائد احلديث
 .كون انلاكح بدونه باطالانليه عن نكاح اثليب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد انلىه بصيغة انليف، يلكون أبلغ، في .1

 .انليْهُ عن نكاح ابلكر قبل استئذانها، ومقتىض طلب إذنها أن نكاحها بدونه باطل أيضا .2

 .ابلكر تستأذن لغلبة احلياء عليها، فال تكون موافقتها بأمر اكثليب .3

تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعترب سكوتها عن انلطق، واألحسن أن جيعل ملوافقتها بالسكوت أجال،  -اغبلا-يكيف يف إذنها السكوت حليائها  .4
 .إذنا منها وموافقة

، ونسبه، ال يكيف يف استئمار اثليب واستئذان ابلكر جمرد اإلخبار بالزواج، بل ال بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما، عن سنه، ومجاهل، وماكنته .5
 .ا مطابقا للواقعوغناه، وعمله، وضد هذه األشياء، وغري ذلك مما فيه مصلحة هلا، خرب

ال قال شيخ اإلسالم: من اكن هلا ويل من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الويل بإذنها، وال يفتقر ذلك إىل حاكم باتفاق العلماء. وأما من  .6
ها أيضا بإذنها. واهلل ويل هلا فإن اكن يف القرية أو املحلة نائب حاكم زوجها، وهو أمري األعراب ورئيس القرية وإذا اكن فيهم إمام مطاع زوج

 أعلم. ومثل ذلك يف زماننا ممثل املراكز اإلسالمية يف ابلالد الاكفرة

 األحسن االستشارة يف أمر  انلاكح لعظيم خطره  وماكنته .7

 املراجع:املصادر و

لصحابة، (، مكتبة ا10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )ط
ه(  صحيح 1381، دار الفكر، دمشق، )1 ـه( اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -األمارات 

ه(. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،)د.ط(،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ت(

   (6088) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد وادلاريم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْوَطاس : اسم ماكن قرب مكة؛ لمَّ  •

َ
هوازن يف ُحنني، انتىه إيله بعُض فُلوهلم وجتمعوا فيه، فبعث يف أثرهم  -صىل اهلل عليه وسلم-ا هزم انليّب أ

ية، فحصلت معركة، يه امتداد لغزوة ُحنني يف الزمان واملاكن.  رَسِ
 .َسبَايَا : ما يُؤخذ من نساء الكفار وذريتهم يف اجلهاد •

 :فوائد احلديث
يكنَّ رقيقات بمجرد السيب، واستيالء املسلمني عليهن، فتصبُح ملك يمني ملن جاءت يف قسمه من النساء املسبيَّات من الكفار يف اجلهاد  .1

 .الغنائم

ة، أو ِعنِّينًا، إذا ملك أمة بسيب، أو رشاء، أو هبة، أو إرث، أو غري ذلك، لم حيل هل وطؤها قبل استربائها، ولو اكن من آلت منه إيله صغرًيا، أو امرأ .2
 .أو حنو ذلك

وإْن اكنت حتيض، فاسترباؤها حبيضة  -إْن اكنت الرقيقة حاماًل، فبوضع محلها لكه.  -االسترباء هو العلم برباءة الرحم بأحد الطرق اآلتية:  .3
 .وإْن اكنت آيسة، أو لم حتض، فبمِّض شهر واحد من دخوهلا يف ملكه -واحدة. 

 .لألعراق؛ ئلال ختتلط املياه، فيضيع النسب، وتفقد األصول ُك هذه االحتياطات والصيانة حمافظة ىلع األنساب، وتثبيتًا .4

 .احلامل الحتيض، ألنا ال نعلم براءة رمحها إال باحليض؛ فحيضها نادر .5

 .االهتمام بالنسب .6

ال توطأ حامل حىت تضع، وال غري ذات محل 
  حىت حتيض حيضة

There should be no sexual intercourse with 
a pregnant woman until she gives birth, nor 

with a non-pregnant woman until she has 
one menstrual cycle. 

 :احلديث .2085
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد 

ْوَطاس:  -عليه وسلم
َ
 َحاِمٌل »قال يف َسبَايَا أ

ُ
ال  تُوَطأ

يَض َحيَْضةً   «.حىت تََضَع، وال َغرْيُ َذاِت مَحٍْل حىت حَتِ

** 

2085. Hadith: 

Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him, 

reported that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said regarding the female 

captives of Awtaas: ''There should be no sexual 

intercourse with a pregnant woman until she gives birth, 

nor with a non-pregnant woman until she has one 

menstrual cycle'’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بأنه يف  -ريض اهلل عنه-أخرب أبو سعيد اخلدري 
صىل اهلل عليه -نىه انلَّيب  -ماكن قرب مكة-أوطاس 

أْن توطأ املرأة اليت أخذت يف اجلهاد من  -وسلم
حىت ُتْعلَم براءة رمحها، بوضع محلها، وحىت الكفار 

تطهر من نفاسها، وأما الساملة من احلمل فال توطأ 
حىت حتيض حيضة، ألنا ال نعلم براءة رمحها إال 
باحليض، وقيس ىلع املسبية غريها اكملشرتاة 

 واملتملكة من اإلماء بأي وجه من وجوه اتلملك.

** 

Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him, 

reported that in Awtaas, a place close to Makkah, the 

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

forbade having sexual intercourse with women taken as 

captives in the course of jihad until their wombs were 

clear, such that pregnant women would give birth and 

attain purity of the postpartum bleeding; and non-

pregnant women have one menstrual cycle. This also 

applies to the female captives who were bought and the 

female slaves who were owned in any way. 
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 .احليضة الواحدة حتصل بها براءة الرحم .7

 .كة عند االسترباءاحلامل من النساء جيوز وطؤها إال إذا أصابها رضر فيمنع، وأما احلديث فهو خاص باململو .8

 .جواز وطء املسبية بعد االسترباء ولو يف دار احلرب لعموم احلديث .9

 املراجع:املصادر و

 شعيب: املحقق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند.  بريوت –سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 
م. سنن ادلاريم  2001 - ـه 1421بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  اهلل عبد د: إرشاف وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط

م. توضيح األحاكم  2000 - ـه 1412الطبعة: األوىل، -انلارش: دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية -حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين  -
. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح 1423 بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة، من بلوغ املرام، عبد اهلل

حتقيق -. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 1427الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ، الرياض ،الطبعة األوىل ، 
ه. سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاين،  1424الطبعة: السابعة،  -الرياض  -انلارش: دار الفلق  -عليق: سمري بن أمني الزهريي وختريج وت

م إرس
ُ
اء بنت انلارش: دار احلديث. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

بريوت،  -ه. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1عرفة، ط
 .م1985 - ـه 1405الطبعة: اثلانية 

   (58173) الرقم املوحد:
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ال سبيل لك عليها، قال: يا رسول اهلل، مايل؟ 
فهو بما قال: ال مال لك: إن كنت صدقت عليها 

استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو 
 أبعد لك منها

 

"You have no right over her." The man 
said: "O Messenger of Allah! What about 

my money?" The Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, said: 

"You have no right to get back your money. 
If you have told the truth about her, then 
your money was in return for the sexual 
intercourse which you lawfully had with 
her, and if you have told a lie about her, 

then you are less rightful to get your money 
back". 

 :احلديث .2086
أن » مرفواعً: -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

فالن بن فالن قال: يا رسول اهلل، أرأيت أن لو وجد 
أحدنا امرأته ىلع فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم 
تكلم بأمر عظيم، وإن َسَكَت َسَكَت ىلع مثل ذلك.  

فلم جُيبه.   -صىل اهلل عليه وسلم-قال: فسكت انليب 
فلما اكن بعد ذلك أتاه فقال: إن اذلي سأتلك عنه قد 

هؤالء اآليات يف  -عز وجل-ل اهلل ابتليت به. فأنز
فتالهن  ?واذلين يرمون أزواجهم...?سورة انلور 

عليه ووعظه وذكره. وأخربه أن عذاب ادلنيا أهون 
من عذاب اآلخرة. فقال: ال، واذلي بعثك باحلق، ما 
كذبُت عليها. ثم داعها، فوعظها، وأخربها: أن عذاب 

اذلي ادلنيا أهون من عذاب اآلخرة. فقالت: ال، و
بعثك باحلق، إنه لاكذب. فبدأ بالرجل؛ فشهد أربع 
شهادات باهلل: إنه ملن الصادقني، واخلامسة: أن لعنة 
اهلل عليه إن اكن من الاكذبني. ثم ثىَنَّ باملرأة. فشهدت 
أربع شهادات باهلل: إنه ملن الاكذبني، واخلامسة: أن 
غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني. ثم فرق 

ثم قال: إن اهلل يعلم أن أحدكما اكذب فهل  بينهما. 
ال سبيل لك عليها. »، ويف لفظ «-ثالثا-منكما تائب؟ 

قال: يا رسول اهلل، مايل؟ قال: ال مال لك: إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن 

 «.كنت كذبت فهو أبعد لك منها

** 

2086. Hadith: 

‘Abdullah ibn ‘Umar, may Allah be pleased with them, 

reported: "So-and-so came and asked: 'O Messenger 

of Allah, if one of us finds his wife committing adultery: 

what should he do? If he were to speak, his statement 

would be a horrible matter, and if he were to remain 

silent, his silence about the matter would be horrible 

too.' Allah's Messenger, may Allah's peace and 

blessings be upon him, remained silent. After some 

time, the man came back to Allah's Messenger, may 

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

have become afflicted by the very thing I asked you 

about.' Then Allah, the Exalted, revealed these verses 

of Surat-un-Noor (which begins with): {And those who 

accuse their wives...} [Surat-un-Noor: 6] The Prophet, 

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

them to him. Then he admonished him, exhorted him, 

and informed him that the torment of this world is less 

painful than the torment of the Hereafter. The man said: 

'No, by the One Who sent you with the Truth, I did not 

tell a lie against her.' The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, then called the wife and 

admonished her, exhorted her, and informed her that 

the torment of this world is less painful than the torment 

of the Hereafter. She said: 'No, by the One Who sent 

you with the Truth, he is a liar.' The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, started with 

the man, who testified in the name of Allah four times 

that he was truthful, and the fifth time, he said: 'Let 

Allah's curse fall upon me if I am a liar.' Then the woman 

was summoned, and she testified four times by the 

name of Allah that her husband was among the liars, 

and the fifth time, she said: 'Let the anger of Allah fall 

upon me if he is truthful.' Then the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, separated them and 

said: 'Indeed, Allah knows that one of you is a liar, so 

would any of you repent?' He said this statement 

thrice." According to another wording of the Hadith, the 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

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

said: "You have no right over her." The man said: "O 

Messenger of Allah! What about my money?" The 

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

said: "You have no right to get back your money. If you 

have told the truth about her, then your money was in 

return for the sexual intercourse which you lawfully had 

with her, and if you have told a lie about her, then you 

are less rightful to get your money back". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جاء اإلسالم باللعان  يلكون حالًّ ملشلكة اجتماعية، 
من يفعل الفاحشة بزوجته ويه إذا رأى الزوج 

وليس هل شهود، فإنه يلجأ إىل اللعان، ولكن ليس 
يف حال الشك والوساوس، بل إذا رأى بعينه، فإن 
الوعيد يف اللعان عظيم، وصاحب هذه القصة كأنه 
أحسَّ من زوجه ريبًة، وخاف أن يقع منها ىلع 
فاحشة، فحار يف أمره، ألنه إن قذفها ولم يأت ببينة، 

د، وإن سكت فيه ادلياثة والعار، وأبدى فعليه احل
هذه اخلواطر للنيب صىل اهلل عليه وسلم، فلم جيبه 
كراهة لسؤال قبل أوانه، وألنه من تعجل الرش 
واالستفتاح به، باإلضافة إىل أن الرسول صىل اهلل 
عليه وسلم لم يزنل عليه يف ذلك يشء. بعد هذا رأى 

اهلل يف حكمه  هذا السائل الفاحشة اليت خافها فأنزل
يَن  ِ وحكم زوجه، هذه اآليات من سورة انلور }َواذلَّ

(اآليات. فَتالهن عليه 60يَْرُموَن أزواجهم{)انلور: 
ره ووعظه إن اكن  انليب صىل اهلل عليه وسلم، وذكَّ

وهو َحد  -اكذبا يف قذفه المرأته بأن عذاب ادلنيا
أهون من عذاب اآلخرة. فأقسم أنه لم  -القذف

ْميِه امرأته بالزنا. ثم وعظ الزوجة كذلك يكذب بِرَ 
 -وهو حدُّ الزنا بالرَّجم -وأخربها أن عذاب ادلنيا 

أهون من عذاب اآلخرة. فأقسمت أيضا: إنه ملن 
الاكذبني. حينئذ بدأ انليب صىل اهلل عليه وسلم بما 
بدأ اهلل به، وهو الزوج، فشهد أربع شهادات باهلل: إنه 

ا به، ويف اخلامسة أن لعنة اهلل ملن الصادقني فيما رماه
عليه إن اكن من الاكذبني. ثم ثىن باملرأة، فشهدت 
أربع شهادات باهلل، إنه ملن الاكذبني، واخلامسة أن 

** 

Islam legislated the law of Li‘aan (invoking the curse of 

Allah upon the liar among the two spouses for 

falsehood in the matter of witnessing adultery) as a 

solution to the problem of a husband witnessing 

another man committing adultery with his wife without 

four other witnesses (or visa versa). The husband 

cannot just be suspicious about the matter: he must 

clearly witness the actual act of the penetration of the 

adultery. The punishment for any false accusation and 

lying in this matter is extremely grievous (torment in the 

Hellfire). The man in this story was feeling doubtful 

about the conduct of his wife and was worried that she 

might commit adultery. He was confused about what to 

do, for if he accused her (without the four witnesses) 

then he would undergo the relevant legal punishment 

(of lashing), and if he remained silent about it, then he 

would be considered a cuckold and suffer disgrace. He 

went to the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, and mentioned these things to him. The 

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

remained silent, as he did not like to answer questions 

about issues which had not yet occurred, because this 

leads to evil and could possibly open the doors for evil 

to occur. In addition to that, no verses had yet been 

revealed to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, regarding this issue. After some 

time, the same man who had questioned the Prophet, 

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

monstrosity (adultery) which he had asked about 

previously and about which he was worried. 

Thereupon, Allah revealed some rulings regarding this 

issue in Surat-un-Noor, as He says (what means) 

{Those who accuse their wives…} [Surat-un-Noor: 6] 

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

him, recited these verses to the man, admonished him, 

and reminded him that if he was lying in accusing his 

wife, then the worldly punishment of false accusations 
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 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 فالن بن فالن : كناية عن األعالم واملراد به كما يف رواية أخرى هالل بن أمية •

 أرأيت : أخربين •

 فاحشة : زنا •

 ر عظيم : القذف وهو من الكبائربأم •

 .ىلع مثل ذلك : يف عظم اذلنب •

 .فلم جيبه : لكراهته املسائل اليت ال حيتاج إيلها، ال سيما ما اكن فيه هتك سرت مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه •

 .يرمون أزواجهم : يقذفون زوجاتهم بالزنا •

 .لك اآليات تلعريف احلكم والعمل بمقتضاهافتالهن عليه : قرأ عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم ت •

غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني يف دعواه. ثم 
فرق بينهما فرقة مؤبدة. بما أن أحدهما اكذب، فقد 

اتلوبة.  عرض عليهما انليب صىل اهلل عليه وسلم
فطلب الزوج صداقه، فقال: ليس لك صداق، فإن 
كنت صادقا يف دعواك زناها، فالصداق بما 
استحللت من فرجها، فإن الوطء يقرر الصداق. وإن 
كنت اكذبا عليها، فهو أبعد لك منها، إذ رميتها بهذا 

 ابلهتان العظيم.

is less severe than the punishment of the Hereafter. 

The man swore a sacred oath by Allah that he was not 

lying about witnessing and accusing his wife of 

adultery. Then the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, called the wife and admonished 

her and told her that the punishment of this life is less 

severe than the punishment of the Hereafter. Then she 

also swore that her husband was a liar. Then the 

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

started with the one with whom Allah started with (in the 

Qur’anic verses mentioned above), the husband. The 

man testified four times by Allah that he was truthful in 

what he accused his wife with, and the fifth time he 

invoked the curse of Allah upon himself if he was a liar. 

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

upon him, summoned his wife, and she testifies four 

times by Allah that her husband was a liar, and the fifth 

time, she also invoked the anger of Allah upon herself 

if her husband was truthful. Then the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, separated 

between them permanently (and irrevocably). Given 

that one of them was definitely a liar, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, urged them 

to repent. Then the husband requested his dowry back, 

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

upon him, said: "You have no right to claim the dowry: 

if you were truthful about her committing adultery, then 

the dowry you gave her was in exchange for your 

sexual relations with her during your marriage. And if 

you were lying about her, then it is even less rightful 

that you would receive anything because you accused 

her of such a terrible lie and great falsehood." [Please 

note that there are more historical and legal details to 

be examined for any inquiry about this Hadith and its 

rulings.] 
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 ووعظه : نصحه •

 وذكره : بالعواقب •

 فبدأ : ابتدأ •

 .ال سبيل لك عليها : للتفريق بينكما باللعان وحيتمل أن يكون "ال سبيل لك عليها"راجعا إىل املال •

 يل أن أطلب مايل ؟مايل : يريد املهر، كأنه ملا سمع"ال سبيل لك عليها" قال" أين يذهب مايل ؟ أو هل حيق  •

 :فوائد احلديث
يف دعواه، بيان اللعان وصفته، وهو: أن من قذف زوجه بالزنا ولم يُِقم ابلينة، فعليه احلد، إال أن يشهد ىلع نفسه أربع مرات: إنه ملن الصادقني  .1

لزنا، وإن شهدت باهلل أربع أقيم عليها َحدُّ ا -أي رفضت أن تالعن-ويف اخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن اكن من الاكذبني. فإن نكلت الزوجة 
 .مرات: إنه ملن الاكذبني يف َرْميها بهذه الفاحشة، ويف اخلامسة أن غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني، دَرأْت عنها حدَّ الزنا

ق بينهما فرقة مؤبَّدة، وال حتل هل ولو بعد طالقها من زوج آخر .2  .إذا تم اللعان بينهما برشوطه فُرِّ

الزوجني عند إرادة ايلمني، لعله يرجع إن اكن اكذبا، وكذلك بعد تمام اللعان، تعرض عليهما اتلوبة، يلتوب فيما بينه وبني أن يوعظ ُك من  .3
 .اهلل تعاىل

من لعنة خالف باب اللعان غريه من أبواب الفقه بمسائل. منها: أنه البد أن يقرن مع ايلمني لفظ " الشهادة "، ويف اخلامسة ادلاعء ىلع نفسه بال .4
 من الزوج، ومن الزوجة، ادلاعء ىلع نفسها يف اخلامسة بالغضب. ومنها: تكرير األيمان. ومنها: أن األصل أن ابلينة ىلع املدَع، و ايلمني ىلع

 .أنكر، هنا طلبت األيمان من املدَع واملنكر

 .ابلداءة بالرجل يف اتلحليف، كما هو ترتيب اآليات .5

 .عد ادلخول، ولو اكنت الفرقة من لعانأن الزوج ال يرجع بيشء من صداقه ب .6

 .اللعان خاص بني الزوجني، أما غريهما فيجرى فيه حكم القذف املعروف .7

اختصت املرأة بلفظ ) الغضب( لعظم اذلنب بالنسبة إيلها، ىلع تقدير وقوعه، ملا فيه من تلويث الفراش، واتلعرض إلحلاق من ليس من  .8
فاسد كثرية، اكنتشار املحرمية، وثبوت الوالية ىلع اإلناث واستحقاق األموال باتلوارث، فخصت بلفظ الزوج به، وذلك أمر عظيم يرتتب عليه م

 .الغضب اذلي هو أشد من اللعنة

 .احلديث ديلل ىلع إجراء األحاكم ىلع الظاهر .9

-يب جواز االستعداد للوقائع بعلم أحاكمها من قبل أن تقع، وىلع ذلك استمر الفقهاء يف ما فرعوه وقرروه من انلوازل قبل وقوعها، وكراهة انل .10
 .هلذه املسائل سببه ما فيها من الفأل اليسء -صىل اهلل عليه وسلم

 .معرفة سبب نزول آية اللعان .11

 .كمها ورجا أن جيد فيها نصا ال يبادر إىل اإلجتهاد فيهاأن املفيت إذا سئل عن واقعة ولم يعلم ح .12

 .أن احلاكم يردع اخلصم عن اتلمادي ىلع ابلاطل باملوعظة واتلحذير ويكرر ذلك يلكون أبلغ .13

 .أنه ليس ىلع اإلمام أن يعلم املقذوف بما وقع من قاذفه .14

فع حد الرجم عن املرأة ، فال فرق بني أن تكون حامال أو أن احلامل تالعن قبل الوضع ألن اللعان رشع دلفع حد القذف عن الرجل ود .15
 .حائال، واحلائل يه غري احلامل

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتباحلجا بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
فيصل بن عبد العزيز بن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6025) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ال صالة : ال: نليف اجلنس، واتلقدير: ال صالة صحيحة، ألن الوضوء رشط الصالة. •
 . وضوء : ال: نافية للجنس، وتقديره: ال وضوء صحيح أو اكملال •

 .اسم اهلل : أي التسمية ىلع الوضوء بأن يقول: بسم اهلل •

 :فوائد احلديث
 .الوضوء رشط من رشوط صحة الصالة .1

 .ظاهر احلديث نيف صحة وضوء اذلي لم يذكر اسم اهلل عليه متعمدا .2

 .وجوب التسمية عند الوضوء مع اذلكر، وسقوطها مع النسيان .3

م يرد يف أذاكر الوضوء يشء صحيح سوى التسمية قبله، واذلكر اذلي يكون عقب االنتهاء منه، وهو أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك ل .4
 .وأن حممًدا عبده ورسوهل

 املراجع:املصادر و

،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد  سنن أيب داود-سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. -
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد -احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. 

ارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ملحمد ن- ـه(.  1421(، مؤسسة الرسالة، )1املحسن الرتيك، )ط
تسهيل اإلملام للشيخ -ه( 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، )5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط- ـه(.  1405(، املكتب اإلساليم، بريوت، ) 2)ط

(، املكتبة 1بللوغ، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )طرشح الشيخ ابن عثيمني ىلع ا-ه( 1427(، )1صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، )ط

ال صالة ملن ال وضوء هل، وال وضوء ملن لم يذكر 
  هاسم اهلل تعاىل علي

The prayer of a person who does not 
perform ablution is invalid, and the 

ablution of a person who does not mention 
the name of Allah is invalid. 

 :احلديث .2087
عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

ال صالَة مِلن ال وُضوَء هل، وال وُضوَء مِلن لم »وسلم: 
 «.اهلل تعاىل عليه يَْذكر اسم

** 

2087. Hadith: 

Abu Hurayrah reported that the Messenger of Allah, 

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

"The prayer of a person who does not perform ablution 

is invalid, and the ablution of a person who does not 

mention the name of Allah is invalid". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث عن  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو هريرة 
أنه حكم بعدم  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

صحة صالة من لم يتوضأ، كما حكم بعدم صحة 
ه, فلم يقل: بسم اهلل. وضوء من لم يذكر اسم اهلل علي

قبل الوضوء، فاحلديث نص يف وجوب التسمية عند 
الوضوء، ومن تركها عمدا فوضوءه باطل, ومن توضأ 
بدون تسمية ناسيا أو جاهال باحلكم الرشيع 

 فوضوءه صحيح.

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

blessings be upon him, judged the prayer of a person 

who did not perform ablution to be invalid, and so is the 

ablution of a person who did not mention the name of 

Allah at its start. The Hadith clearly states that that it is 

compulsory to mention Allah's name when beginning 

ablution. Therefore, intentionally leaving it invalidates 

one's ablution. However, leaving it out of ignorance or 

forgetfulness does not invalidate it. 
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عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي -ه( 1427اإلسالمية، مرص، )
م للشيخ عبد اهلل-[. 122 /1ه( ]ج 1415(، دار الكتب العلمية، بريوت، )3)ط -ه( 1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1بن صالح الفوزان، ط منحة العالَّ

املجموعة األوىل, اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة  -فتاوى اللجنة ادلائمة 
 .الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -ابلحوث العلمية واإلفتاء 

   (8384) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه ومالك وادلاريم وأمحد. راوي احلديث:

 The hand is not to be cut off for taking fruit  ال قطع يف َثَمر  وال َكرَث  
or Kathar (the pith of the palm-tree). 

 :احلديث .2088
عن حممد بن حيىي بن حبان، أن عبدا رسق وَِديَّاً من 
َحائِِط رجل، فغرسه يف حائط سيده، فخرج صاحب 

 العبد الوَِديِّ يلتمس وديه، فوجده، فاْستَْعَدى ىلع
مروان بن احلكم، وهو أمري املدينة يومئذ، فسجن 
مرواُن العبَد وأراد َقْطَع يده، فانطلق سيد العبد إىل 
رافع بن خديج، فسأهل عن ذلك، فأخربه أنه سمع 

ال َقْطَع يف »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
، فقال الرجل: إن مروان أخذ غاليم، «َثَمْر، وال َكرَثٍ 

و يريد قطع يده، وأنا أحب أن تميش ميع إيله وه
صىل اهلل عليه -فتخربه باذلي سمعَت من رسول اهلل 

، فمىش معه رافع بن خديٍج حىت أَت مروان -وسلم
صىل -بن احلكم، فقال هل رافع: سمعت رسول اهلل 

، «ال َقْطَع يف َثَمٍر، وال َكرَثٍ »يقول:  -اهلل عليه وسلم
ر
ُ
 سل.فأمر مروان بالعبد فأ

** 

2088. Hadith: 

Muhammad ibn Yahya ibn Hibbaan reported: "A slave 

stole a plant of a palm-tree from the orchard of a man 

and planted it in the orchard of his master. The owner 

of the plant went out in search of the plant and found it. 

He sought help against the slave from Marwaan ibn al-

Hakam, who was the Governor of Madinah at that time. 

Marwaan confined the slave and intended to cut off his 

hand. The slave's master went to Raafi‘ ibn Khadeej 

and asked him about that case. Raafi‘ told him that he 

had heard the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, say: 'The hand is not to be 

cut off for taking fruit or Kathar (the pith of the palm-

tree).' The man then said: 'Marwaan has seized my 

slave and wants to cut off his hand. I wish you would go 

with me to him and tell him what you have heard from 

the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him.' Raafi‘ ibn Khadeej went with 

him to Marwaan ibn al-Hakam. Raafi‘ said to him: 'I 

heard the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, say: ‘The hand is not to be cut 

off for taking fruit or Kathar.’' So Marwaan gave orders 

to release the slave, and he was released". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن عبًدا مملواًك لرجٍل رسق خناًل صغرًيا 
من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه يف أرض سيده، 
فعلم  صاحب انلخل املرسوق بذلك، فأراد أن يأخذ 
العبد يلقطع يده عند مروان بن احلكم وهو أمري 

بأن  -ريض اهلل عنهما-ج املدينة، فأخربه رافع بن خدي
قد ذكر أنه ال قطع لليد  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

إذا أخذ السارق اثلمر املعلق من انلخل أو الشجر، 
ار وهو شحم انلخل املوجود يف وسطها، فلما  وكذا اجلُمَّ

صىل اهلل -سمع مروان احلكم اثلابت عن رسول اهلل 
أخذ اثلمار أطلق العبد، مما يدل ىلع أن  -عليه وسلم

من البساتني وحنوها ليس فيه قطع وال حد؛ ألنه غري 
 حمرز.

** 

A slave owned by a man stole a small palm-tree from 

the orchard of another man and planted it in the orchard 

of his master. When the owner of the stolen palm trees 

learned about the theft, he wanted to take the slave to 

Marwaan ibn al-Hakam, who was the Governor of 

Madinah at that time, in order to have his hand cut off. 

However, upon the request of the slave's owner, Raafi‘ 

ibn Khadeej, may Allah be pleased with them, told 

Marwaan that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, mentioned that the hand is not 

to be cut off for taking fruit or pith of the palm-tree (a 

tissue in the stems of palm trees). Upon hearing that 

ruling which was authentically attributed to the Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, 

Marwaan released the slave. This Hadith proves that 

the hand of a thief is not to be cut off for taking fruits 

from an orchard or so, because the stolen item is not 

kept in a safe place. 
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 -ريض اهلل عنهما-رافع بن خديج  اتلخريج:
 و يف بلوغ املرام خمترصاً سنن أيب داود  وه مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 رس ادلال املهملة وشد اتلحتية أي خناًل صغاًرا.رسق وَِديًّا : بفتح الواو وك •
 .من حائط : احلائط البستان من انلخيل إذا اكن عليه حائط، وهو اجلدار •

 .يلتمس : يطلب •

 .فاستعدى ىلع العبد : من االستعداء، وهو طلبك إىل الوايل يلعديك ىلع من ظلمك، أي ينتقم منه •

 .انلَّخل قبل أن جيذ وحيرزَثَمٍر : واحده: "ثمرة"؛ مما اكن معلًقا يف  •

 .: هو مجار انلخل، وهو شحمه اذلي يف وسطه-بفتح الاكف، واثلاء املثلثة-كرث :  •

 :فوائد احلديث
 .من رشوط قطع يد السارق أن تكون الرسقة من حرز، فإن رسق من غري حرز، فال قطع ىلع السارق كما يف هذا احلديث .1

2.  ، لكن هذا حممول عند أهل العلم ىلع ما إذا لم يكن اثلمر حمرًزا وحمفوًظا، فإذا حفظ أنه ال قطع يف رسقة اثلمر ىلع الشجر وال ىلع الَكرَثِ
 . وصار عليه حرز ورسق فإن ىلع سارقه القطع

 املراجع:املصادر و

دار إحياء  -صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد ابلايق-مالك بن أنس بن مالك بن اعمر األصبيح  -موطأ اإلمام مالك -
 مكتب-غدة أبو الفتاح عبد: حتقيق- النسايئ ، شعيب بن أمحد/ للنسايئ الصغرى السنن -  م 1985 - ـه 1406 -بلنان –، بريوت الرتاث العريب

 وحممد شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق الرتمذي، ، عيىس بن حممد - الرتمذي سنن-  1986 – 1406 اثلانية،: الطبعة -حلب – اإلسالمية املطبواعت
  - داود أيب سنن - م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -ايق وإبراهيم عطوة عوض ابل عبد فؤاد

ِجْستاين األشعث بن سليمان  تأيلف: املرام بلوغ رشح يف العالم منحة- بريوت – صيدا.العرصية املكتبة: احلميد عبد ادلين حميي حممد: حتقيق السِّ
 مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-اهلل الفوزان عبد

سالم ال عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة
حتقيق  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -السليمان 

إرشاف: زهري  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  - -1427الطبعة األوىل  -صبيح رمضان وأم إرساء بيويم
: حتقيق الزرقاين ابلايق عبد بن ملحمد /مالك اإلمام موطأ ىلع الزرقاين رشح - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم -الشاويش

 تنقيح مباين األخبار يف رشح يف األفاكر خنب - م2003 - ـه1424 األوىل،: الطبعة -القاهرة – ادلينية اثلقافة مكتبة: انلارش -سعد الرءوف عبد طه
 .م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة -قطر –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -املحقق: أبو تميم يارس بن إبراهيم-معاين اآلثار/ بدر ادلين العيىن 

   (58247) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الَويِلُّ : هو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها اذلين يرثونها، اكألب واألخ. •
 .ال نكاح : ال نكاح صحيح ومعترب رشاًع  •

 :فوائد احلديث
 .وجود الويل رشط يف صحة انلاكح .1

 .الويل هو أقرب الرجال إىل املرأة، فال يزوجها ويل بعيد مع وجود أقرب منه .2

 . نكاًحا غري رشيّع وجيب فسخه عند احلاكم أو بطالق رشيعفساد انلاكح بدون ويل، ويعترب .3

 .إذا لم يوجد للمرأة ويلٌّ من أقاربها أو موايلها، فويلها اإِلمام أو نائبه، فإنَّ السلطان ويل من ال ويل هل .4

 .ال بد أن يكون الويل ذا رشد؛ ألنه ال يمكن أن تتحقق املصلحة للمرأة إال إذا اكن الويل رشيًدا .5

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي, ت:حممد فؤاد عبد ابلايق , مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة: اثلانية،  -أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   سنن -
ؤسسة مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : م -سنن ابن ماجه املؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية  - ـه  1395

 - ـه 1428ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب, ت: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل  -م  2001 - ـه 1421الرسالة الطبعة : األوىل ، 
حاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة توِضيُح األ - ـه 1405إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين , املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية 

اململكة  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 
الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان منحة العالم يف رشح -م  2014 - ـه 1435العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

 There is no marriage except with a  ال نكاح إال بويل
guardian. 

 :احلديث .2089
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-شعري عن أيب موىس األ

 «.ال نِكاح إال بَِويِلّ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

** 

2089. Hadith: 

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: "There is no marriage 

except with a guardian ."  

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

دل احلديث ىلع اعتبار الويل يف عقد انلاكح وأنه 
رشط لصحته، فال يصح انلاكح إالَّ بويل، يتوىل عقد 
انلاكح، ويشرتط يف الويل: اتللكيف، واذلكورية، 

شد يف معرفة مصالح انلاكح، واتفاق ادلين بني والر
الويل واملوىل عليها، فمن لم يتَّصف بهذه الصفات 
فليس أهالً للوالية يف عقد انلاكح، فإن تعرس فويلها 

 السلطان.

** 

The Hadith indicates that a guardian is considered in a 

marriage contract, and his presence is a condition for 

the validity of marriage. Therefore, a marriage is not 

valid except with the presence of a guardian. It is a 

condition that the guardian must be a legally 

responsible person, who must be male, and he must be 

reasonable so as to know the benefits of marriage. The 

guardian and the woman under his guardianship must 

be of the same religion. A person who does not possess 

these qualities is not qualified to be a guardian in 

marriage. If a guardian is not available, then the ruler 

(or his representative) will be the guardian. 
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الطبعة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني - 1428
 .1427األوىل 

   (58066) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ال ِوتَْراِن يف يللة : نيف بمعىن انليه، فكأنه قال: )ال توتروا مرتني يف يللة(. •

 :فوائد احلديث
 .بعد أن أوتر صىل ركعتني، وأنَّ الشفع بعد الوتر ال ينقضه -صىل اهلل عليه وسلم-جواز الصالة بعد الوتر، وأنَّ انلَّيبَّ  .1

 إالَّ بما -تعاىل-يدل احلديث ىلع كراهية اإليتار يف الليلة الواحدة مرتني فأكرث؛ ألنَّ تكرير الوتر يف يللة واحدة عبادة لم ترُشع، وال يعبد اهلل  .2
 .رشع

: "من قام مع اإلمام حىت ينرصف، فكأنما قام -صىل اهلل عليه وسلم-من أراد أن يصيل مع اإلمام حىت تنتيه صالته؛ حتصياًل لفضيلة قوهل  .3
 .يلله"، وأراد أن حيصل ىلع فضيلة الوتر آخر الليل، فإنَّه إذا سلم اإلمام قام وأَت بركعة، تشفع هل صالته مع اإلمام

 املراجع:املصادر و

سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: أمحد سنن أيب داود، 
أبو غدة، حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. املجتىب من السنن ) السنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح 

م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: 1986ه، 1406تب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية مك
م. صحيح 2001ه، 1421شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

البسام، مكتبة امع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن اجل

 There should not be two Witr prayers  ال وتران يف يللة.
during one night. 

 :احلديث .2090
عن قيس بن طلق، قال: زارنا طلْق بن يلع يف يوم من 
ْمىس عندنا، وأفطر، ثم قام بنا الليلة، 

َ
رمضان، وأ

ْوتََر بنا، ثم احندر إىل مسجده، فصىل بأصحابه، 
َ
وأ

ْوتِْر بأصحابك، 
َ
َم رجال، فقال: أ حىت إذا بيق الوتر َقدَّ

ال »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  فإين سمعت
 «.ِوتَْراِن يف يللة

** 

2090. Hadith: 

Qays ibn Talq reported: “Talq ibn `Ali visited us one day 

during Ramadan. He stayed with us until the evening 

and broke his fast with us. Then he led us in voluntary 

night prayer and the Witr prayer. Afterwards he went to 

his mosque and led his companions in prayer. When 

only the Witr prayer was remaining, he asked another 

man to step forward and said: ‘Lead your companions 

in the Witr prayer, because I heard the Messenger of 

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

saying: "There should not be two Witr prayers during 

one night”’". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -يبني نلا الصحايب اجلليل طلق بن يلع 
من فعله بأنه أوتر أول يف احلديث الرشيف  -عنه

الليل بأهله، ثم صىل بقومه ولم يوتر بل قدم غريه يف 
صىل اهلل عليه -الوتر؛ وذلك ألنه سمع نهياً من انليب 

 بأن يوتر اإلنسان مرتني يف يللة واحدة. -وسلم

** 

In this Hadith, the noble Companion, Talq ibn `Ali, may 

Allah be pleased with him, explained that he offered the 

Witr prayer with his family at the beginning of the night 

and then he led his people in prayer, but he did not pray 

the Witr prayer with them. Instead, he let another man 

lead them in the Witr prayer, because he had heard the 

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

prohibiting Muslims from offering two Witr prayers in 

one night. 
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اجلوزي، الطبعة: األوىل  م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن2003ه، 1423األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
 .ه1432ه، 1428

   (11272) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه.-بو هريرة أ اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 هما يف انلاكح)الزواج(ال جيمع : الرواية بالرفع ىلع اخلرب، وإن اكن اخلرب يتضمن انليه. أي: ال جيمع بين •
 .وعمتها : أخت أبيها •

 .وخاتلها : أخت أمها •

 :فوائد احلديث
 .ال حيل للرجل أن جيمع بني املرأة وعمتها أو خاتلها، وال أن تنكح املرأة ىلع عمتها أو خاتلها .1

 . رب اآلحادخص العلماء بهذا احلديث عموم قوهل تعاىل: " وأحل لكم ما وراء ذلكم" ، وهو ديلل ىلع جواز ختصيص عموم القرآن خب .2

 .احلكمة يف انليه عن اجلمع بينهما ما يقع بسبب املضارة من اتلباغض واتلنافر فيفِض ذلك إىل قطيعة الرحم .3

 جواز ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد ،فإن هذا احلديث خمصص لعموم قوهل تعاىل )وأحل لكم ما وراء ذالكم( .4

  ال جيمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخاتلها
One may not combine in marriage a woman 
and her paternal aunt, or a woman and her 

maternal aunt. 

 :احلديث .2091
ال جُيَمُع بني »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 «.ة وعمتها، وال بني املرأة وخاتلهااملرأ

** 

2091. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

upon him, said: "One may not combine in marriage a 

woman and her paternal aunt, or a woman and her 

maternal aunt". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

جاءت هذه الرشيعة املطهرة بكل ما فيه اخلري 
والصالح وحاربت ُك  ما فيه الرضر والفساد، ومن 
ذلك أنها حثت ىلع األلفة واملحبة واملودة، ونهت عن 
اتلباعد، واتلقاطع، وابلغضاء. فلما أباح الشارع 

 -جات ملا قد يدعو إيله من املصالح، واكنتعدد الزو
مجع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة  -اغبلا

وابلغضاء، ملا حيصل من الغرَيِة، نىه أن يكون 
اتلعدد بني بعض القريبات، خشية أن تكون 
القطيعة بني األقارب. فنىه أن تنكح األخت ىلع 

خت األخت، وأن تنكح العمة ىلع بنت األخ وابنة األ
ىلع اخلالة وغريهن، مما لو قدر إحداهما ذكرا 
واألخرى أنىث، حرم عليه نكاحها يف النسب. فإنه 
ال جيوز اجلمع واحلال هذه. وهذا احلديث خيصص 

 عموم قوهل تعاىل: }وأِحلَّ لكم ما َوَراَء ذِلكم{

** 

The pure Shariah of Islam came with everything that is 

good and upright, and is against everything that 

involves harm and evil. It encourages affinity, love, and 

affection, and prohibits aloofness, severance of 

relations, and hatred.  When Allah permitted polygamy 

due to the benefit it may entail, and given the fact that 

the wives' living together with the man usually causes 

enmity and hatred among them because of jealousy, for 

this reason Allah has prohibited marrying a woman and 

certain close relatives of hers, for fear of severing the 

relations between relatives.  Allah has made it 

impermissible for a man to marry two sisters at the 

same time, to marry a paternal or maternal aunt and 

her niece as well, or any pair of women who, if it is 

supposed that one of them is a male and the other is a 

female, they would be prohibited from marrying each 

other due to blood relationship. This Hadith restricts the 

general indication of Allah's statement (which means): 

{And lawful to you are [all others] beyond these}. 
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 .قرآن الكريم، ومن ذلك حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها أو املرأة وخاتلهاأن السنة تستقل بترشيع األحاكم ولو لم تأت يف ال .5

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
فيصل بن عبد العزيز بن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه. 1426 -طبعة العارشةال -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6090) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن مسعود  اتلخريج:
 بلوغ املرام خمترًصا. سنن أيب داود وهو يف مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا: رشفه ورشبه رشًبا رقيًقا، مع جذب َنَفٍس. • ه مصًّ  يمصه : يقال: مصَّ اللنب يمصُّ
 .يمجه : الَمجُّ : طرح الَماء من الَْفم •

ي ثاب عن محل من ثدي املرضعةالرضاع : مص  •  .اللنب اذلَّ

 .أنبت اللحم : نشأ عليه اللحم، وربا، وزاد •

نزَْشَ العظم : إنشاز العظام معناه: نموها، وارتفاعها يف اجلسم •
َ
 .أ

نََْشَ 
َ
ال حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللحَم، وأ

  العظمَ 
Only the breastfeeding that grows the flesh 

and strengthens the bones causes 
prohibition. 

 :احلديث .2092
عن أيب موىس اهلاليل، عن أبيه، أن رجال اكن يف 
ُه  ِت امرأته، َفاْحتُِبَس بَلَنَُها، فجعل َيُمصُّ َسَفٍر، فََودَلَ
َمْت  ُه، فدخل َحلَْقُه، فأَت أبا موىس، فقال: ُحرِّ َوَيُمجُّ

مسعود، فسأهل؟ فقال: قال رسول عليك، قال: فأَت ابن 
ُم من الرََّضاِع، إال -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  : "ال حُيَرِّ

نزَْشَ الَْعْظَم".
َ
ْنبََت اللَّْحَم، َوأ

َ
 ما أ

** 

2092. Hadith: 

Abu Musa al-Hilaaliyy reported from his father that a 

woman gave birth while she was travelling with her 

husband. Her milk did not flow so the husband started 

sucking it and spitting it out, and some milk went down 

his throat. So, he went to Abu Musa and asked him 

about that. Abu Musa said: "She has become forbidden 

for you." The man then went to Ibn Mas`ood and asked 

him. Ibn Mas`ood said: "The Messenger of Allah, may 

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

the breastfeeding that grows the flesh and strengthens 

the bones causes prohibition" '. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن رجاًل ودلت امرأته إال أن اللنب لم 
يزنل تلطعم ودلها، فجعل زوجها يمص ثديها رجاء 
أن يزنل اللنب فدخل يف حلقه وابتلعه فخيش أن 

ريض -حيصل بذلك حتريم، فأفتاه بذلك أبو موىس 
 -اهلل عنهريض -، فلما جاء إىل ابن مسعود -اهلل عنه

-صىل اهلل عليه وسلم-أخربه بما علمه من رسول اهلل 
، وهو أن الرضاع املؤثر ما اكن هل تأثري يف نمو الودل 
ونبات حلمه، وهو الرضاع قبل الفطام، فدل احلديث 
ىلع أن الرضاع املعترب رشاًع هو ما قوى العظم وشّده 
 وأنبت اللحم، فَُكيِسَ به العظم، وال يكون هذا إالَّ 

 يف حال الصغر.

** 

The Hadith stated that a woman gave birth but her milk 

did not come out to breastfeed her baby, so her 

husband suckled her breast hoping that this would help 

the milk flow. While doing so, some milk entered his 

throat and he was afraid that this could mean that his 

wife became prohibited for him. Hence, he first asked 

Abu Musa, may Allah be pleased with him, who 

confirmed his fears. However, when he went to Ibn 

Mas`ood, may Allah be pleased with him, he told him 

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

upon him, stated that breastfeeding only forbids 

marriage when it has effect on the child’s physical 

growth. In other words, this Hadith proves that only pre-

weaning breastfeeding is regarded as effective in 

establishing prohibition according to the Shari`ah, 

because it strengthens the bones and causes the flesh 

to grow, and this is possible in babyhood only. 
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 :فوائد احلديث
ى به اجلسم، واستفاد منه، وهو ما اكن يف زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة .1  .أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذَّ

 .ّرضعة الواحدة ال حتّرم؛ ألنّها ال تغين من جوعأّن ال .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-حيث يأِت الكمه واضحاً بيناً وهو أفصح اخللق  -صىل اهلل عليه وسلم-حسن بيان الرسول  .3

 املراجع:املصادر و

توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ  - م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش  -م  2003 - ـه 1423الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة، 

أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش:  سنن -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 
مسند أمحد،  - 1379بريوت،  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين. انلارش: دار املعرفة  -بريوت.  -املكتبة العرصية، صيدا 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين.  -م  2001 - ـه 1421حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، 
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –انلارش: املكتب اإلساليم 

   (58179) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
م : أي: ال •   يكون سببًا يف اتلحريم.ال حُيرِّ
 .الرضاعة : هو َمصُّ اللنب من اثلدي، أو ما يف حكم الَمّص، من رشبه أو حنو ذلك، مما يوصله إىل اجلوف، ويتغذى به املولود •

 .َفتَق األمعاء : الفتق بمعىن: الشق، واملراد: ما سلك فيها •

 .رْصاناألمعاء : مجع مىع، بكرس امليم وفتحها: الَمِصرْي، واحد المِ  •

 .يف اثلدي : أي اكئنا يف اثلدي فائضا منه •

 .الِفَطام : هو قطع الودل عن الرضاع •

 :فوائد احلديث
ى به اجلسم، واستفاد منه، وهو ما اكن يف زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة .1  .أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أفصح اخللق حيث يأِت الكمه واضحاً بيناً وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-حسن بيان الرسول  .2

 .أّن الّرضعة الواحدة ال حتّرم؛ ألنّها ال تغين من جوع .3

 املراجع:املصادر و

 ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -
توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة:  -م 2006 - 1427وىل األ الطبعة - اإلسالمية املكتبة عثيمني،

اململكة العربية السعودية الطبعة:  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
إرواء الغليل  - 1ط  2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش:  -م  2014 - ـه 1435األوىل، 

ام لإلم الرتمذي، سنن - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم 
 فتح - م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة. - مرص –الرتمذي. حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون. انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 1379 بريوت، - املعرفة دار: انلارش. العسقالين حجر البن ابلخاري، صحيح رشح ابلاري
   (58177) الرقم املوحد:

ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف 
  اثلدي، واكن قبل الفطام

No prohibition results from suckling, 
except for what penetrates the intestines 

from the breast before weaning. 

 :احلديث .2093
صىل اهلل عليه -عن أم سلمة قالت: قال رسول اهلل 

ْمَعاَء يف »: -وسلم
َ
ُم من الرََّضاَعِة إال ما َفتََق اأْل ال حُيَرِّ

 «.اثلَّْدِي، واكن َقبَْل الِْفَطامِ 

** 

2093. Hadith: 

Umm Salamah, may Allah be pleased with her, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: ''No prohibition 

results from suckling, except for what penetrates the 

intestines from the breast before weaning''. 

 ح.صحي  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

م من الرِّضاع إالَّ ما وصل  احلديث يدل ىلع أنه ال حيرِّ
عها، أما القليل اذلي لم ينفذ إيلها  إىل األمعاء ووسَّ

م، فاكن الرضاع املؤثر يف -ويفتقها ويوسعها  فال حيرِّ
 حال الصغر قبل الفطام.

** 

This Hadith is evidence that breastfeeding prohibits 

marriage only when the breast milk reaches and 

enlarges the intestines. A small amount of milk that 

does not do this, does not forbid marriage. So, the 

breastfeeding that affects the permissibility of marriage 

is what takes place before weaning. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:

أن ال هلإ إال اهلل،  ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد
  وأن حممًدا رسول اهلل، إال بإحدى ثالث

It is unlawful to shed the blood of a Muslim 
who testifies that there is no god but Allah 
and that Muhammad is Allah's Messenger, 

except in one of three cases. 

 :احلديث .2094
-اهلل قالت: قال رسول  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ّل دمُ امرئ مسلم، يشهد -صىل اهلل عليه وسلم : "ال حَيِ
أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، إال بإحدى 
ثالث: رجل َزىَن َبْعَد ِإْحَصان، فإنه يُرَْجم، ورجل 
خرج حُمارًبا هلل ورسوهل، فإنه ُيَقتُل، أو يُصلَُّب، أو 

  بها".يُنىف من األرض، أو يَقتَل نفًسا، فيُقتُل 

** 

2094. Hadith: 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "It is unlawful to shed the 

blood of a Muslim who testifies that there is no god but 

Allah and that Muhammad is Allah's Messenger, except 

in one of three cases: a married person who commits 

adultery, they are to be stoned; one who goes forth to 

fight against Allah and His Messenger, they are to be 

killed, crucified, or exiled from the land; or one who 

commits murder, for which he is killed in retribution". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث فيه ادلاللة ىلع حرمة دماء املسلمني اذلين 
يشهدون أن ال هلإ إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، ولم 

الشهادتني من نواقض اإلسالم؛  يظهر منهم ما خيالف
ألن الشارع احلكيم حرص ىلع حفظ انلفوس 
وأْمِنها، فجعل هلا من رشعه محاية ووقاية، ثم إنه 

قتل انلفس  -بعد اإلرشاك باهلل-جعل أعظم اذلنوب 
قتل املسلم  -هنا-قتلها. وحرم  -تعاىل-اليت حرم اهلل 

اذلي أقر بالشهادتني إال أن يرتكب واحدة من 
صال اثلالث: األوىل: أن يزين وقد َمّن اهلل عليه اخل

باإلحصان، وأعّف فرجه بانلاكح الصحيح. واثلانية: 
أن يعمد إىل نفس معصومة، فيقتلها عدوانًا وظلًما. 
فالعدل واملساواة ملثل هذا، أن يلىق مثل ما صنع 
إرجااًع للحق إىل نصابه ورداًع للنفوس ابلاغية عن 

ذلي خرج ىلع املسلمني حمارًبا العدوان. واثلاثلة: ا
هلل ورسوهل، بقطع الطريق عليهم وإخافتهم وسلبهم 
وإيقاع الفساد فيهم, فهذا يقتل أو يُصلب أو يُنىف من 
األرض, ليسرتيح انلاس من رشه وبغيه. فهؤالء 
اثلالثة يقتلون؛ ألن يف قتلهم سالمة األديان 

 واألبدان واألعراض.

** 

This Hadith highlights the inviolability of the blood of 

Muslims who testify that there is no god but Allah (no 

one is worthy of worship but Him) and that Muhammad 

is His messenger and do not do any of the acts that 

constitute a violation of the testimonies of Islam. The 

Wise Lawgiver advocated the safeguarding and 

protection of lives. Thus, He made such protection and 

safeguarding part of His legislation. Also, He declared 

that the gravest sin after polytheism is the killing of a 

soul which Allah has forbidden to kill. Hence, it is 

forbidden to kill a Muslim who affirm the two testimonies 

unless he commits one of three things: 1. Commit 

unlawful sexual intercourse after Allah has bestowed 

chastity upon him by virtue of a valid marriage.  2. Kill 

someone whose life is protected by the Shariah, out of 

injustice and aggression. Justice requires that the killer 

is to be killed in order to deter the transgressors from 

their aggression.  3. Disassociate himself from the 

Muslim community and go out in rebellion against Allah 

and His Messenger by committing highway robbery, 

scaring people, and spreading corruption on earth. The 

perpetrator is to be killed, crucified, or exiled so that the 

people become safe from his evil and transgression.  

These three categories of people are to be killed, for 

killing them maintains safety of the religion, lives, and 

honor. 
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 سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصاً  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ن بهما اكف يشهد : مجلة )يشهد..( صفة ثانية، لـ"امرىٍء"، جاءت للتوضيح وابليان؛ يلعلم أنَّ املراد باملسلم هو اآلِت بالشهادتني، وأنَّ اإلتيا •

 للعصمة.
 .بإحدى ثالث : بواحد من أمور ثالث •

 .إِْحَصان : املحصن: هو من وطئ امرأته املسلمة أو اذلمية يف نكاح صحيح, وهما بالغان اعقالن حران •

 .يُرَْجم : الرجم: هو الريم باحلجارة حىت املوت •

 .حُمارًبا هلل ورسوهل : املراد: خرج لقطع الطريق ىلع انلاس بأخذ ماهلم أو قتلهم •

 .ط ىلع خشبة، ويرفع عليهايُصلب : الصلب: هو أن يمد املعاقَب، وُيرب •

 .يُنىف من األرض : بأن يرشد، فال يرُتك يأوي إىل بدل؛ حىت تظهر توبته •

 :فوائد احلديث
حرص الشارع احلكيم الرحيم ىلع بقاء انلفوس وأمنها، فجعل هلا من رشعه محاية وصيانًة، فجعل أعظم اذلنوب بعد الرشك قتل انلفس اليت  .1

م اهلل قتلها، ويف ذلك َحِفَظَها من اال  .عتداء عليهاحرَّ

ع قتل انلفس املسلمة إالَّ بإحدى هذه اخلصال اثلالث .2  .لم يبح املرشِّ

 .حتريم فعل هذه اخلصال اثلالثة أو بعضها، وأنَّ من فعل واحدة منها، استحق عقوبة القتل .3

 .أن عقوبة الزاين املحصن الرجم باحلجارة حىت املوت .4

 .مستحق للقصاص برشوطه أنَّ َمن قتل نفًسا معصومًة عمًدا عدوانًا، فهو .5

 .قوهل: "زىن بعد إحصان" مفهومه: أنَّ ابلكر ليس حده الرجم، فقد جاء أن حده اجلدل، كما يف اآلية الكريمة .6

يُنلك بهذا انلاكل, القتل, والصلب, وانليف من األرض, وبيق عقوبة رابعة لم تذكر يف احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-أن املحارب هلل ورسوهل  .7
رُْجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف{ولكنه

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقَطّ

َ
 .ا ذكرت يف اآلية: }أ

 املراجع:املصادر و

سنن للنسايئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة:  -سنن أيب داود , حتقيق: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية.  -
بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر حتقيق: سمري بن أمني الزهريي,  -ين , املكتب اإلساليم. صحيح اجلامع الصغري وزيادة لألبلا -  1406اثلانية، 

عون املعبود  - ـه  1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة،  - ـه 1424ط: السابعة،  -دار الفلق 
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف:  -  -ه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -ود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية رشح سنن أيب دا

ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديث -م  2006 ـه 1427صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح  - ـه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

 .1427الطبعة األوىل  -بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية 
   (58194) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-ريض اهلل عنه-محيم : قريب، وجاء يف بعض روايات الصحيحني أن املتوىف أبوها، أبو سفيان: صخر بن حرب  •
 .بصفرة : بضم الصاد وسكون الفاء، طيب فيه زعفران أو ورْس •

 .صف به هو اذلي ينقاد للرشعتؤمن باهلل وايلوم اآلخر : قيد بهذا الوصف ألن املت •

 ."أن حتد : أن ترتك الطيب والزينة، و"حتد" بضم أوهل وكرس احلاء من أحد، وجيوز فتح أوهل وضم ثانيه من"حد •

 .إال ىلع زوج : سواء اكنت وفاته قبل ادلخول أو بعده، فإنها حتد عليه •

 :فوائد احلديث
 .حتريم اإلحداد ىلع ميت أكرث من ثالثة أيام، إال املرأة ىلع زوجها .1

 .إباحة اثلالث ىلع غري الزوج، ختفيفا للمصيبة، وتروحياً للنفس بإبدائها شيئاً من اتلأثر ىلع احلبيب املفارق .2

 .ةوجوب إحداد املرأة ىلع زوجها املتوىف، أربعة أشهر وعرشاً وعموم احلديث يفيد وجوبه ىلع ُك زوجة، مسلمة اكنت أو ذمية، كبرية أو صغري .3

 .م األخر" سيق للزجر واتلهديدقوهل: "تؤمن باهلل وايلو .4

حتد  ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن
ىلع ميت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر 

 وعرًشا
 

It is not lawful for a woman who believes in 
Allah and the Last Day to mourn for a 
deceased person for more than three 

[days], but for her husband, four months 
and ten days. 

 :احلديث .2095
يٌْم ألم عن زينب بنت أيب سلمة قالت: تُوُ  َ مَحِ يفِّ

حبيبة، فدعت بُصْفَرٍة، َفَمسَحْت بذراعيها، فقالت: 
صىل اهلل -إنما أصنع هذا؛ ألين سمعت رسول اهلل 

ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم »يقول:  -عليه وسلم
دَّ ىلع ميت فوق ثالث، إال ىلع زوج:  اآلخر أن حُتِ

 «.أربعة أشهر وعرًشا

** 

2095. Hadith: 

Zainab bint Abi Salamah reported: “A relative of Umm 

Habibah died, so she asked for some yellow perfume 

and wiped it over her arms and said: ‘I am only doing 

this because I heard the Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, say: "It is not 

lawful for a woman who believes in Allah and the Last 

Day to mourn for a deceased person for more than 

three [days], but for her husband, four months and ten 

days"’”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 عن تويف وادل أم حبيبة واكنت قد سمعت انليْهَ 
اإلحداد فوق ثالث إال ىلع زوج، فأرادت حتقيق 
االمتثال، فدعت بطيب خملوط بصفرة، فمسحت 
ذراعيها، وبيَّنت سبب تطيبها، وهو أنها سمعت انليب 
صىل اهلل عليه وسلم يقول: "ال حيل المرأة تؤمن باهلل 
وايلوم اآلخر، أن حتد ىلع ميت فوق ثالث، إال ىلع 

 ".زوج أربعة أشهر وعرشاً 

** 

Umm Habibah’s father passed away and she had heard 

of the prohibition not to mourn beyond three days, 

except for one's husband. She wanted to comply with 

this practically, so she asked for some perfume mixed 

with a yellow substance and wiped her arms with it. She 

explained that she was applying perfume, because she 

had heard the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, say: "It is not lawful for a woman 

who believes in Allah and the Last Day to mourn for a 

deceased person for more than three [days], but for her 

husband, four months and ten days". 
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رمحها  احلكمة يف حتديد املدة بأربعة أشهر وعرش أنها املدة اليت يتاكمل فيها ختليق اجلنني، وتنفخ فيه الروح إن اكنت حامال، و إال فقد برئ .5
 .براءة واضحة، ال ريبة فيها

 .الزينة والطيباإلحداد: هو اجتنابها ُك ما يدعو إىل مجاعها ويرغب يف انلظر إيلها، من  .6

 .ال إحداد ىلع غري الزوجة اكألمة املستودلة؛ تلعلق احلكم بالزوجة .7

 ."ال حداد ىلع امرأة املفقود لقوهل: "ىلع ميت .8

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
فيصل بن عبد العزيز بن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6091) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه ومالك وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 د.سنن أيب داو مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
م ىلع وجه خمصوص. •  حيلف : احللف: توكيد األمر املحلوف عليه، بذكر معظَّ
ا حوهل.  • َ بِذلك؛ الرتفاعه عمَّ وقوهل: منربي هذا : املنرب: ماكن مرتفع يف اجلامع يقف فيه اخلطيب أو الواعظ، يكلَّم منه مجع انلاس؛ ُسيمِّ

 .يف املدينة اذلي اكن خيُطُب عليه يف مسجده -صىل اهلل عليه وسلم-هذا": هو منرُب رسول اهلل  "منربي

 .يمني : ايلمني: هو القسم, وهو: تأكيد اليشء بذكر معظم سواء اكن خرًبا عن ماٍض أو مستقبل •

 .آثمة : اكذبة •

 .سواك : بكرس السني املهملة, والسواك: ما تُْدلك به األسنان من العيدان •

 .أخرض : رطب، خالف ايلابس •

 .تبوأ : تبوأ: باء يبوء بوءاً، وباء يف املاكن: تبوأه، أي: اختذه حملًَّة، وأقام به •

 :فوائد احلديث
 .أو زمان فاضل -صىل اهلل عليه وسلم-منرب انلَّيب حتريم ايلمني الاكذبة، وتغليظ أمرها، وعظيم خطرها، السيما إذا أديت يف ماكٍن فاضل، ك .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-عظم إثم من حلف ايلمني اآلثمة عند منرب رسول اهلل  .2

 .أن اإليمان إنما تصري مغلظة حبسب املاكن والزمان والصيغة, ال حبسب املحلوف عليه وإن اكن عظيًما .3

 .ستدَع األمر ذللكمرشوعية تغليظ ايلمني ىلع احلالف باملاكن إذا ا .4

ذا ىلع يمني آثمة، ال حيلف أحد عند منربي ه
  ولو ىلع سواك أخرض، إال تبوأ مقعده من انلار

Anyone who takes a false oath at this pulpit 
of mine, even concerning a green tooth-
stick, will surely occupy his seat in Hell. 

 :احلديث .2096
صىل اهلل -عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل 

ُف أحٌد عند ِمنرَْبِي هذا ىلع ال حيْلِ »: -عليه وسلم
 َمْقَعَده ِمن 

َ
أ ، إال َتبَوَّ ْخرَضَ

َ
يَمنٍي آثَِمة، ولو ىلع ِسواٍك أ

 «.-أو وََجبَْت هل انلار-انلار 

** 

2096. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: ''Anyone who 

takes a false oath at this pulpit of mine, even 

concerning a green tooth-stick, will surely occupy his 

seat in Hell –or he will surely enter Hell''. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أن انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث خيرب جابر 
بنّي عظيم إثم من حلف عند  -صىل اهلل عليه وسلم-

اذلي بمسجده اكذبًا يف  -صىل اهلل عليه وسلم-منربه 
يمينه, ولو اكن املحلوف عليه شيئًا حقرياً, ألن هذا 

, وحمل -صىل اهلل عليه وسلم-املاكن حمل تعظيم هل 
ىلع هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-تذكر ملا اكن يقوهل 

املنرب, فجاء هذا احلالف بأضداد هذه األوصاف, 
فاستحق هذا الوعيد, وايلمني اآلثمة موجبة للسخط 

 حيث وقعت، لكنها يف املوضع الرشيف أكرث إثًما.

** 

In this Hadith, Jaabir, may Allah be pleased with him, 

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

be upon him, clarified how grave a sin it is to swear a 

false oath at the Prophet's pulpit in his mosque, even 

concerning a trivial matter. Indeed, in this place, the 

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

is to be glorified, and what he said on the pulpit is to be 

remembered. So, going against his teachings by taking 

a false oath makes one deserving of this threat. A false 

oath entails the wrath of Allah, but in such an honorable 

place (as the Prophet's pulpit inside his mosque) it is an 

uglier sin. 
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 .بيمني اكذبة من كبائر اذلنوب -صىل اهلل عليه وسلم-أن احللف عند منرب انليب  .5

 املراجع:املصادر و

مسند أمحد،  -سنن ابن ماجه املؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية  -سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   -
موطأ اإلمام مالك, مالك بن أنس بن مالك بن اعمر األصبيح -م  2001 - ـه 1421 : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش

 إرواء - 1985 - ـه 1406: النرش اعم, بلنان –املدين, صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسَم بـ )الاكشف عن  - ـه 1405ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين , املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية  يف الغليل

 - ـه  1417حقائق السنن( املؤلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب, ت: د. عبد احلميد هنداوي, مكتبة نزار مصطىف ابلاز, الطبعة: األوىل، 
منحة العالم يف رشح  -م  2006 ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

 -عثيمني، املكتبة اإلسالمية  فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن - ـه1428 1بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط
عون املعبود رشح سنن أيب  - ـه  1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة،  - 1427الطبعة األوىل 

اة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري , دار الفكر، بريوت , الطبعة: مرق - ـه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية 
 .ه 1428ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغِريب, ت: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل  - ـه 1422األوىل، 

   (64698) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه النسايئ. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد الرمحن بن عوف  اتلخريج:
 سنن النسايئ وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وهو تضمينه قيمة ما رسق إن لم توجد عينه. ال يغرم : بفتح ايلاء، وسكون الغني، وفتح الراء، من: َغِرم يْغرم، •

 :فوائد احلديث
ان: حق خاص: وهو عني املرسوق إن اكن موجوًدا، أو مثله أو قيمته إن اكن تالًفا. واحلق العام: هو حق اهلل  - .1 ، وهو -تعاىل-السارق عليه حقَّ

 .قطع يده، مىت توفرت رشوط القطع، أو تعزيره إن لم تكمل رشوط قطع يده

ا حقان، حق اهلل وهو إقامة احلد، وحق املخلوق وهو اليشء املرسوق منه ،فيبىق السارق مطابلا به حىت يرده، وال يؤثر أحد الرسقة اجتمع فيه - .2
 احلقني ىلع اآلخر، وهذا مذهب اجلمهور

 املراجع:املصادر و

 – 1406طبعة: اثلانية، ال -حلب –مكتب املطبواعت اإلسالمية -حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة-أمحد بن شعيب ، النسايئ  -السنن الصغرى للنسايئ 
 تأيلف:املرام بلوغ رشح األحاكم توضيح 1428 األوىل الطبعة-اجلوزي  ابن دار طبعة-الفوزان اهلل عبد تأيلف:املرام بلوغ رشح يف العالم منحة 1986
األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ  بفقه اإلملام تسهيل م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة– األسدي مكتبة -البسام اهلل عبد

 -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -عناية عبد السالم السليمان  -صالح الفوزان
ىب يف رشح املجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن آدم ذخرية العق -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة
َّوِي  م سنن النسايئ بتحقيق  1996 - ـه 1416دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل/  -بن موىس اإلثيويب الَول

 .الطبعة األوىل -الرياض-األبلاين،أعده مشهور حسن سلمان/طبعة دار املعارف
   (58250) الرقم املوحد:

  ال يغرم صاحب رسقة إذا أقيم عليه احلد
The thief is not to be penalized financially if 

the prescribed corporal punishment is 
applied against him. 

 :احلديث .2097
صىل اهلل -عن عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل 

ِقيَم »قال:  -عليه وسلم
ُ
قٍَة إذا أ ال َيَغَرُم َصاِحُب رَسِ

 «.عليه احلَدُّ 

** 

2097. Hadith: 

`Abdur-Rahman ibn `Awf reported that the Messenger 

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

said: "The thief is not to be penalized financially if the 

prescribed corporal punishment is applied against him”. 

 .ضعيف  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن السارق إذا أقيم عليه احلد فإنه ال 
يضمن اليشء املرسوق وال يطالب بإرجاعه، وهو 
قول أيب حنيفة ومجاعة من السلف، إال أن احلديث 
ضعيف ومنكر، وهلذا قال اجلمهور إنه يضمنه، ألن 

وقد ثبت  -تعاىل-الرسقة فيها حقان، حق اهلل 
، وحق املخلوق وهو اليشء استيفاؤه بإقامة احلد

 املرسوق منه فال يسقط حقه إال بعفوه.

** 

This Hadith shows that a thief is not liable to guarantee 

the thing that he stole, nor is he responsible for bringing 

it back, so long as the corporal prescribed punishment 

is applied against him. This is the opinion of Abu 

Haneefah and a group of the righteous predecessors. 

However, this Hadith is weak and denounced. Hence, 

the majority of scholars said that the thief is to 

guarantee the thing that he stole. The reason is that 

theft involves the violation of two rights: the right of 

Allah, which is to be fulfilled by applying the corporal 

prescribed punishment, and the right of the robbed 

person, which is not waived except by his pardon. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 مسند اإلمام أمحد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حذف : رىم ورضب. •
 .ال يقاد : من الَقوَد وهو قتل القاتل بدل القتيل •

 :فوائد احلديث
م واألب يف هذا سواء، وكذا األجداد وإن أن الوادل ال يقاد بودله؛ ذلك أنَّ الودل جزٌء من وادله، وودل ودله وإن نزلوا من أوالد ابلنني وابلنات، واأل .1

 .علوا، واجلدات وإن علون من األب، واألم يف قول أكرث مسقطي القصاص عن األب

 .أن عدم قتل الوادل بالودل هو فعل عمر ولم ينقل إنكار عليه من الصحابة .2

 A father is not to be killed (in retribution)  ال يقاد الوادل من ودله
for killing his son/daughter. 

 :احلديث .2098
عن جماهد، قال:َحَذَف رجٌل ابنًا هل بسيف فقتله، 

فقال: لوال  -ريض اهلل عنه-فَُرِفَع إىل عمر بن اخلطاب 
يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-أين سمعت رسول اهلل 

َح. "ال  يُقاد الوادل من ودله" لقتلتك قبل أن ترَْبَ

** 

2098. Hadith: 

Mujaahid said: "A man threw a sword at his son, which 

killed him. He was brought to ‘Umar, may Allah be 

pleased with him, for judgment. ‘Umar said: 'Had I not 

heard the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, say: ‘A father is not to be killed 

(in retribution) for killing his son/daughter,’ I would have 

ordered you to be killed before you leave"'. 

 .صحيح بطرقه وشواهده  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic by virtue of its 

parallel channels of transmission and 

supportive narrations. 

Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن رجاًل رىم ابنه بسيف فأصابه فزنف 
ريض اهلل -حىت مات؛ فقال هل أمري املؤمنني عمر 

 -صىل اهلل عليه وسلم-: لوال أين  سمعت انليب -عنه
وادل بسبب قتله لودله يقول إنه ال يقتص من ال

لقتلتك قبل أن تغادر ماكنك. مما يدل ىلع أن 
القصاص بني الوادل وودله مستثىن من عموم 
انلصوص اليت فيها القصاص بني ُك اثنني قتل 
أحدهما األخر عمًدا عدوانًا، ألن الوادل سبب وجود 
الودل وهو جزؤه فال يقتل به، وهذا قول مجهور أهل 

ية كما ورد يف رواية هلذا العلم. لكن عليه ادل
 احلديث أن عمر أخذ منه ادلية، وحسنه األبلاين.

** 

According to the Hadith, a man threw a sword at his 

son, causing him to bleed to death. When he was 

brought to the Commander of the Believers, ‘Umar, 

may Allah be pleased with him, he said that had he not 

heard the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, stating that a father is not to be 

killed for killing his son or daughter, he would have 

ordered the father to be killed before even leaving his 

place.  This proves that the general texts stating the 

legal retribution in cases of deliberate and unrightful 

murder are not applicable to the case in which a father 

kills his son or daughter. According to the majority of 

the scholars, the father is the reason for the existence 

of the child, who is also part of his father, so the child 

should not be a reason for his father’s execution.  

However, the father must, in such a case, pay the blood 

money, as proven by another narration (ranked as 

Hasan/Sound by Al-Albaani), according to which 

‘Umar, may Allah be pleased with him, took the blood 

money from the father. 
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 .قارب؛ وهذا مذهب مجاهري العلماءإفراد عدم القصاص من الوادل بالودل ديلل ىلع بقاء حكم القصاص فيما عداهما من األ .3

 .سقوط القصاص فيما دون انلفس من باب أوىل .4

 املراجع:املصادر و

مرص  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند  -دار إحياء الكتب العربية  -حممد فؤاد عبد ابلايقم. سنن ابن ماجه: حتقيق:  1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية، 

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
. م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -:تأيلف عبد اهلل البسامم. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام 2001 - ـه 1421

 ذي فتح.  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل
. 1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -لشيخ ابن عثيمنيل املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل

املحقق: يلع سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث. ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام/ احلسني بن حممد بن سعيد ، املعروف بالَمغِريب 
إرشاف:  -م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  1994 - ـه 1414 -ر هجر الطبعة: األوىلبن عبد اهلل الزبن: دا

 العلمية املكتبة: انلارش. للفيويم الكبري، الرشح غريب يف املنري املصباح. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم -زهري الشاويش
 .بريوت -

   (58196) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

387 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ال يمنعن جار جاره: أن يغرز خشبه يف جداره، 
ثم يقول أبو هريرة: ما يل أراكم عنها 

 معرضني؟ واهلل ألرمني بها بني أكتافكم
 

No one should prevent his neighbor from 
inserting a wooden peg into his wall.Abu 

Hurayrah then said: Why do I see you 
averse to that? By Allah, I will spread it 

[forcefully] among you. 

 :احلديث .2099
صىل -أّن رسوَل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
ال يَمنََعنَّ جاٌر جاره: أن يغِرَز »قال:  -اهلل عليه وسلم

َخَشبَُه يف جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما يل أراكم 
 «.ا بني أكتافكمعنها ُمْعرِِضني؟ واهلل أَلْرمنَيّ َبه

** 

2099. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

blessings be upon him, said: “No one should prevent 

his neighbor from inserting a wooden peg into his wall.” 

Abu Hurayrah then said: “Why do I see you averse to 

that? By Allah, I will spread it [forcefully] among you”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

للجار ىلع جاره حقوق جتب مرااعتها، فقد حث انليب 
ىلع صلة اجلار، وذكر أن  -صىل اهلل عليه وسلم-

يه به حىت ظن أنه سيورثه من جربيل مازال يوص
جاره، لعظم حقه، وواجب بره. فلهذا جتب بينهم 
العرشة احلسنَه، والسرية احلميدة، ومرااعة حقوق 
اجلرية، وأن يكف بعضهم عن بعض الرش القويل 
والفعيل.  ومن حسن اجلوار ومرااعة حقوقه أن يبذل 
بعضهم بلعض املنافع اليت ال تعود عليهم بالرضر 

مع نفعها للجار. ومن ذلك أن يريد اجلار أن الكبري 
يضع خشبة يف جدار جاره، فإن وجدت حاجة 
لصاحب اخلشب، وليس ىلع صاحب اجلدار رضر 
من وضع اخلشب، فيجب ىلع صاحب اجلدار أن 
يأذن هل يف هذا االنتفاع اذلي ليس عليه منه رضر 
مع حاجة جاره إيله، وجيربه احلاكم ىلع ذلك إن لم 

اكن هناك رضر أو ليس هناك حاجة  يأذن. فإن
فالرضر ال يزال برضر مثله، واألصل يف حق املسلم 

-املنع، فال جيب عليه أن يأذن. وذلا فإن أبا هريرة 
، ملا علم مراد املرشع األعظم من هذه -ريض اهلل عنه

السنة األكيدة، استنكر منهم إعراضهم يف العمل بها، 
فإن للجار حقوقا وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها، 

فرضها اّلَل تعاىل جتب مرااعتها والقيام بها. وقد أمجع 
العلماء ىلع املنع من وضع خشب اجلار ىلع جدار 

** 

Neighbors have rights that must be fulfilled. The 

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

encouraged Muslims to maintain good relations with 

their neighbors. In this respect, he said that Jibreel 

(Gabriel) kept reminding him of the neighbor's right until 

he thought that the neighbor would be assigned a share 

of the inheritance, due to the significance of the 

neighbor's right and his entitlement to kind treatment.  

Hence, there should be a good and healthy relationship 

between neighbors where the rights of neighborhood 

are observed and harmful words and acts are avoided.   

A sign of being kind to one's neighbor and of observing 

his rights is to be willing to benefit him in a way that 

does not inflict much harm on oneself. For example, 

when a neighbor wishes, for his own convenience, to 

fix a wooden bar into the wall of his neighbor, the latter 

should allow him to do so on two conditions: there is a 

need for that; and there is no negative impact on him. 

The ruler may even force one to allow his neighbor's 

insertion of wood into his wall. If the owner of the wall 

is harmed or there is no need for the insertion of wood, 

then a negative impact should not be eliminated by 

something similar. The principle is that no harm is to be 

inflicted on a Muslim.  Since Abu Hurayrah, may Allah 

be pleased with him, recognized the wise purpose of 

that confirmed act of Sunnah, he condemned people for 

not acting on it. He even threatened to force them to act 

upon it in fulfillment of the rights of neighbors which 

Allah the Almighty has enjoined. Finally, Muslim 

scholars have unanimously agreed on forbidding the 

insertion of wood into the neighbor’s wall, if this would 

harm the neighbor, except with his permission. Indeed, 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

388 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ناهية، والفعل بعدها جمزوم بها. -: ال: اليمنعن •
 .جار : املراد باجلار هنا املالصق والقريب •

 .خشبة : باإلفراد، وقد روي باجلمع، واملعىن واحد •

 .-ريض اهلل عنه-ثم يقول أبو هريرة : قائل ذلك هو األعرج، وهو الراوي عن أيب هريرة  •

 .عنها : عن هذه السنة أو عن هذه املقالة •

 .: ألشيعن هذه املقالة فيكم ألرمني بها •

 .بني أكتافكم : باتلاء املثناة الفوقية، مجع: كتف، ويروى بانلون: " أكنافكم" مجع كنف، بمعىن اجلانب •

 :فوائد احلديث
 .انليْه عن منع اجلار أن يضع خشبة ىلع جدار جاره، إذا لم يكن عليه رضر من وضعها، واكن يف اجلار حاجة إىل ذلك .1

 صاحب اجلدار، وحباجة صاحب اخلشب، ألن اتلرصف يف مال الغري ممنوع إال بإذنه. فال جيوز إال حلاجة من قيد وضع اخلشب بعدم الرضر ىلع .2
ن الرضر ال يزال بالرضر

ً
 .عليه هل احلق وهو اجلار،كما أنه ال يوضع مع ترضره أل

ر عليهم إعراضهم عن هذه السنة، لكنه من باب أن اجلار متحتم عليه بَْذُل ذلك جلاره، وذللك فإنه استنك -ريض اّلَل عنه-فهم أبو هريرة  .3
 .اتلأكيد ىلع فعلها وعدم تركها

م حق اجلار وحثَّ ىلع اإلحسان إيله، يف مجيع صور الرب واإلحسان وتمكينه من املنافع اليت ال رضر فيها .4  .الشارع احلكيم عظَّ

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
مدة األحاكم، اإلملام برشح ع -ه. 1417مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن  -ه. 1392للشيخ إسماعيل األنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة اثلانية 
 .ه1426حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة، 

   (6094) الرقم املوحد:

عليه الصالة -جاره مع وجود الرضر إال بإذنه لقوهل 
 : " ال رضر وال رضار ".-والسالم

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

him, said: “There should be neither harm nor malice”. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي والنسايئ يف السنن الكربى. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ال خيىف عليه يشٌء. -تعاىل-ال ينظر اهلل : أي َنَظَر رمَْحٍَة ورأفة، وليس املراد انلظر العام؛ ألن اهلل  •
ي : اَلَط بِهِ  •

َ
 .أَت رجاًل : أ

 .: جامع امرأته يف دبرها، وكذلك لو فعل ذلك بامرأة أجنبية لعد ذلك من الزناامرأة يف دبر  •

 :فوائد احلديث
 .؛ ألن نفيه عن هؤالء يدل ىلع ثبوته لغريهم-تعاىل-إثبات انلظر هلل  .1

 .من كبائر اذلنوب -وهو اللواط-أن إتيان الرجُل الرجَل  .2

 .ال ينظر إيله -تعاىل-أّن من أَت امرأة يف دبرها فإن اهلل  .3

ل مقصودهاللمرأة ح .4  .ق ىلع الزوج يف الوطء، والوطء يف دبرها يفوتها حقها، وال يقِض وطرها، وال حيصِّ

 .الوطء بادلبر مرضٌّ بالرجل، وهلذا ينىه عنه عقالء األطباء .5

 املراجع:املصادر و

فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ -م.  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة،  -
اجلامع الصحيح سنن الرتمذي،  -. 1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -املرام للشيخ ابن عثيمني

بلوغ املرام من أدلة األحاكم،  -حممد شاكر وآخرون. بريوت. حتقيق : أمحد  -حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم. دار إحياء الرتاث العريب 
 حتفة -. اإلساليم املكتب: انلارش. األبلاين للشيخ وزياداته، الصغري اجلامع صحيح -. ه 1424 السابعة،: الطبعة الرياض، –البن حجر.  دار الفلق 

 .وتبري - العلمية الكتب دار: انلارش.  للمباركفورى الرتمذي، جامع برشح األحوذي
   (58091) الرقم املوحد:

 Allah does not look at a man who  برال ينظر اهلل إىل رجل أىت رجال أو امرأة يف د
approaches a man or a woman anally. 

 :احلديث .2100
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ال ينظر اهلل إىل رجل »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ََت رجاًل أو امرأًة يف ُدبُرٍ 

َ
 «.أ

** 

2100. Hadith: 

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

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: ''Allah does not 

look at a man who approaches a man or a woman 

anally''. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث يدل ىلع حرمة من أَت رجاًل حبيث فعل 
اللواط وهو إتيانه من دبره، وكذلك من يأِت امرأة يف 
دبرها سواء اكنت زوجته أو غريها، فعقوبتهما أن اهلل 
ال ينظر إيلهما نظر شفقة ورمحة ورأفة، وذلك 
لوقوعهما يف كبرية من كبائر اذلنوب، وملا يف فعلهما 

 .هذا من املفاسد العظيمة

** 

This Hadith indicates the prohibition of a man 

committing sodomy; having anal intercourse with a man 

or with a woman, whether she is his wife or not. The 

punishment of this act is that Allah does not look at 

either of them with divine mercy and compassion, 

because they have both committed one of the gravest 

major sins and due to the evil consequences of their 

act. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبوهريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الزاين : هو من اقرتف فاحشة الزنا •

قيم عليه حد الزنا، حبيث ظهر أمر •
ُ
 .ه حىت جدل, ويدخل يف ذلك ُك من ثبت زناه, ولو لم جيدلاملجلود : هو اذلي أ

 .إال مثله : أي إال زانية مثله •

 :فوائد احلديث
 .حيرم ىلع الرجل أن يزتوج بمن ظهر منها الزنا, كما حيرم ىلع املرأة أن تُزوج بمن ظهر منه الزنا .1

 .إن حصل عقد يف احلالني املتقدمني فهو عقد باطل .2

 .كاحهما, فاحلكم هنا مقيد بعدم اتلوبةإذا تاب الزاين أو تابت الزانية صح ن .3

 .محاية الرشيعة لألخالق؛ ألن الزاين ال يبايل أن تزين امرأته؛ ألنه هو يزين بنساء انلاس, والواقع يف اذلنب ال ينكره ىلع غريه .4

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد,   مسند.   بريوت –املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ
, األم – داود أيب صحيح. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام

م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،  2002 - ـه 1423ة: األوىل، الطبع, الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة, األبلاين ادلين نارص حممد الرمحن عبد أبو

 Let a flogged fornicator marry none but his  ال ينكح الزاين املجلود إال مثله
like. 

 :احلديث .2101
، قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اين الَمْجلود إال »صىل اهلل عليه وسلم:  ال َينِْكُح الزَّ
 «.مثْلَه

** 

2101. 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: ''Let a flogged fornicator 

marry none but his like''. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ابلاطلة, احلديث فيه بيان نلوع من أنواع األنكحة 
وهو نكاح الزاين اذلي لم يتب من الزىن؛ وثبت زناه 
ال جيوز هل أن يزتوج مسلمة عفيفة, إذ ال ُيْقِدم ىلع 
نكاحه من النساء إالَّ أنىث زانيٌة مثله، يُناسب حاهل 
حاهلا, وهذا احلكم إذا لم يتب من هذا اذلنب 
العظيم, كما أن الزانية اليت ارتكبت هذه الفاحشة 

للمسلم أن يزتوجها ويه غري تائبة من الزىن,  ال جيوز
ووصف الزاين باملجلود وصف أغليب؛ ألن الغالب أن 
من ثبت زناه جدل, وإال فاحلكم يشمل الزاين اذلي 
لم جيدل, فإن حصل عقد يف احلالني فهو عقد باطل، 

: )الزاين ال ينكح إال زانية أو مرشكة -تعاىل-وقال 
 أو مرشك(. والزانية ال ينكحها إال زان

** 

This Hadith shows a form of invalid marriages; that is 

the marriage of a fornicator who did not repent of 

fornication, which is proven against him. He is not 

allowed to marry a chaste Muslim woman. Only a 

woman guilty of fornication may marry him, for both are 

suitable to each other. This is applicable so long as one 

does not repent of the grave sin of fornication. Likewise, 

for a woman who committed fornication, a Muslim man 

is not allowed to marry her, so long as she does not 

repent. Flogging is mentioned here as a common 

description, because, in most cases, a person guilty of 

fornication undergoes the punishment of flogging. 

However, the ruling applies to the fornicator who has 

not been flogged as well. In both cases, the marriage 

contract is invalid. Allah, the Almighty, says: {The 

fornicator does not marry except a [female] fornicator 

or polytheist, and none marries her except a fornicator.} 

[Surat- un-Noor: 3] 
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م تسهيل اإلملام بفقه  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام  2006 -ه  1427وزان، الطبعة: األوىل، األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الف

م إرساء بنت عرفة، )ط
ُ
ه. منحة العالم يف 1427(، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

املجموعة  - ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  1431 ـهـ  1427زان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفو
اإلدارة  -فتاء األوىل, اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإل

اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -ياض. الر –العامة للطبع 
 .م 2014 - ـه 1435

   (58077) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ظاهر احلديث اشرتاط الطهارة لألذان، لكن محله العلماء ىلع االستحباب دون الوجوب. .1
ان عبادة ينبيغ اإلتيان بها ىلع طهارة، ال سيما العبادة احلكمة يف مرشوعية الطهارة لألذان ثالثة: األول: التصاهل بالصالة. اثلاين: أن األذ .2

 .-تعاىل-املتعلقة بالصالة. اثلالث: أنه األذان ذكر هلل 

 .إذا اكن األذان ترشع هل الطهارة؛ فيه يف اإلقامة من باب أوىل .3

 املراجع:املصادر و

واء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت. إر
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 1985ه، 1405حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 

م. 2006ه، 1427السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل  املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل
 .م2003ه، 1423توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

   (10629) الرقم املوحد:

 Only one who is in a state of ablution  ال يؤذِّن إال متوضئ
should call to the prayer. 

 :احلديث .2102
صىل اهلل -عن انليب  -اهلل عنهريض -عن أيب هريرة 

ئٌ »أنه قال:  -عليه وسلم  «.ال يُؤَذُِّن إال ُمتَوَضِّ

** 

2102. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

upon him, said: "Only one who is in a state of ablution 

should call to the prayer". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

يبني احلديث أنه يشرتط ىلع املؤذن أن يكون ىلع 
طهارة. ولكنه حديث ضعيف، وال يشرتط للمؤذن أن 
يكون طاهًرا، لكن ال شك أن األحسن واألكمل 

عز -أن يكون ىلع طهارة؛ ألن األذان من ذكر اهلل 
: "أين كرهت أن -صىل اهلل عليه وسلم-، قال -وجل

 أذكر اهلل إال ىلع طهارة"، رواه أبو داود وأمحد.

** 

This Hadith indicates a requirement that is to be fulfilled 

by the one who wants to call the azan: to be in a state 

of purity. However, this Hadith is weak. It is not a 

condition that the one who calls to the prayer be in a 

state of purity. Nevertheless, it is certainly better, 

because the call to the prayer involves mentioning 

Allah, may He be Glorified and Exalted. The Prophet, 

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

dislike to mention Allah except in a state of purity." [Abu 

Dawood and Ahmad] 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا 
علوا إال بفاحتة الكتاب يا رسول اهلل، قال: ال تف

 فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بها
 

"Perhaps you recite behind your Imam?" 
We said: "Yes, that is so, O Messenger of 

Allah." He said: "Do not do so except with 
Surat-ul-Faatihah, since the prayer is 

invalid for the one who does not recite it". 

 :احلديث .2103
قال: ُكنَّا   -ريض اهلل عنه-عن عبادة بن الصامت 

يف صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-َخلَْف رسول اهلل 
، -صىل اهلل عليه وسلم-الفجر َفَقرأ رسول اهلل 

ا َفَرَغ  قال:  لعلَّكم »َفثَُقلَْت عليه القراءة، فلمَّ
قلنا: نعم هذا يا رسول اهلل، « َتْقَرُءون خلف إَِماِمُكم

 تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة لَِمْن ال»قال: 
 «.لم َيْقَرأ بها

** 

2103. Hadith: 

‘Ubaadah ibn As-Saamit, may Allah be pleased with 

him, reported: "We were praying the Fajr (dawn) prayer 

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

blessings be upon him. He started to recite, but the 

recitation became difficult for him. When he finished, he 

said: 'Perhaps you recite behind your Imam?' We said: 

'Yes, that is so, O Messenger of Allah.' He said: 'Do not 

do so except with Surat-ul-Faatihah, since the prayer is 

invalid for the one who does not recite it"'. 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

جاء عن عبادة بن الصامت أنه قال: )كنا خلف انليب 
يف صالة الفجر فقرأ،  -صىل اهلل عليه وسلم-

فثقلت(، أي: عرست عليه القراءة، فلما فرغ قال: 
فأجاب الصحابة « علكم تقرءون خلف إمامكمل»
: )قلنا: نعم يا رسول اهلل( كأنه -ريض اهلل عنهم-

عليه السالم عرست عليه القراءة ولم يدر السبب 
فسأهلم، يدل عليه قوهل يف رواية أخرى: "ما يل أنازع 
القرآن؟"، وحيتمل أن سبب اثلقل انلقص انلاشئ عن 

بما يتأثر بنقص من عدم اكتفائهم بقراءته، والاكمل ر
وراءه. والسنة أن يقرأ املأموم رسا حبيث يسمع ُك 
واحد نفسه، وجتب قراءة الفاحتة يف الصالة ىلع 
املنفرد واإلمام واملأموم يف الصالة اجلهرية والرسية 
لصحة األدلة ادلالة ىلع ذلك وخصوصها.   ثم 

إىل احلرص ىلع  -عليه الصالة والسالم-أرشدهم 
ة، فقال: )ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب( قراءة الفاحت

وحيتمل أن يكون انليه من اجلهر، وحيتمل أن 
يكون من الزيادة ىلع الفاحتة، وذلك ئلال يتشوش 

 اإلمام واملصلون.

** 

It was reported from ‘Ubaadah ibn As-Saamit that he 

said: "We were praying the dawn prayer behind the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, and he started to recite but the recitation 

became difficult for him," i.e. he could not recite easily. 

So, when he finished he said: "Perhaps you recite 

behind your Imam?" The Companions, may Allah be 

pleased with them, answered: "Yes, O Messenger of 

Allah." It was as if the recitation became difficult for him 

and he did not know the cause so he asked them that 

question. This is indicated in his statement in another 

narration: "Why am I struggling with the Qur'an?" Most 

likely, the reason for the difficulty was the shortcoming 

which resulted from them deeming his recitation 

insufficient. One who enjoys perfection may be affected 

by the shortcomings of those behind him. The Sunnah 

directive for those praying behind the Imam is to recite 

silently, such that each person hears himself. And it is 

obligatory for the person praying alone as well as the 

Imam and those praying behind him to recite Surat-ul-

Faatihah in both audible and silent prayers, given the 

soundness and specific indication of the relevant 

textual evidence. Then he, may Allah's peace and 

blessings be upon him, directed them to adhere to 

reciting Surat-ul-Faatihah, saying: "Do not do so except 

with Surat-ul-Faatihah." It is probable that the 

forbiddance refers to reciting out loud, or reciting more 

than Surat-ul-Faatihah, so as not to distract or confuse 

the Imam and the worshipers praying behind him. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبادة بن الصامت  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ال صالة : هذا نيف للصحة، أي: ال صالة جمزئة. •
 .م واملنفردملن لم يقرأ : أي: لذلي لم يقرأ، وهذا شامل لإلمام واملأمو •

ب يف بفاحتة الكتاب : يه سورة الفاحتة: سميت بذلك ألنَّ القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها اتلالوة، والكتاب: القرآن، سيم به ألنه مكتو •
 .السماء، ويكتب يف األرض

 لعلكم تقرءون خلف إمامكم : املعىن: أتقرأون خلف إمامكم؟ •

 :فوائد احلديث
 .القرآن فضل فاحتة الكتاب، وأنها أعظم سورة يف .1

ل ذلك وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة، وأنَّها ركن ال تصح الصالة بدونها، والصحيح أنَّها جتب يف ُك ركعة؛ حلديث امليسء يف صالته، "ثم افع .2
 ."يف صالتك لكها

 املراجع:املصادر و

أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود مسند أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب. السنن، 
(، املكتب 3السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. مشاكة املصابيح للتربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، )ط

سقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة م(. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن يلع بن حجر الع1985اإلساليم، بريوت، )
 .ه، دار ابن اجلوزي، الرياض1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423األسدي، مكة، ط اخلامسة 

   (10910) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبوهريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وأبعده مْن رمحته، حيتمل أن يكون خرًبا؛ لريتدع مْن سمعه عن الرسقة، وحيتمل أن يكون داعء. -تعاىل-لعن اهلل السارق : أي طرده اهلل  •
املراد بيضة احلديد وما شابه ذلك مما هل قيمة، لكن املناسب لسياق  ابْلَيَْضَة : بفتح املوّحدة، وسكون اتلحتانيّة: أي بيضة ادلجاجة، وقد قيل إن •

 .احلديث ما ذكر أواًل، ألنه رسق شيئًا حقرًيا فتوصل به إىل اليشء الكبري فقطعت يده

قيل: املراد أنه يرسق ويرسق احلبل فتقطع يده : وهذا مثل تقليل ملرسوقه بانلظر إىل يده املقطوعة، فكأنه اكبليضة، واحلبل، مما ال قيمة هل، و •
 .ابليضة، واحلبل أّواًل، ثم جيرتىء إىل أن تُقطع يده

 :فوائد احلديث
 .جواز ادلاعء باللعن ىلع من رسق، وىلع أصحاب الكبائر عموًما، ولكن ادلاعء بلعن املعني ال جيوز, ولو تعلق به هذا الوصف .1

 .وجوب قطع يد السارق، وأن ذلك ال ينايف الرمحة به .2

 .أن املصلحة العامة تقدم ىلع املصلحة اخلاصة .3

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
ه. ابلدُر اتلمام 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -ه. 1422

 -م.  1994 - ـه 1414 -املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن: دار هجر الطبعة: األوىل -رشح بلوغ املرام/ احلسني بن حممد بن سعيد ، املعروف بالَمغِريب 
 - 1392 اثلانية،: الطبعة بريوت –دار إحياء الرتاث العريب   -رشف انلووي املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن 

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

 -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -عناية عبد السالم السليمان  -صالح الفوزان
حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه /حممد بن عبد اهلادي  - -1427الطبعة األوىل  -ان وأم إرساء بيويمحتقيق صبيح رمض -املكتبة اإلسالمية القاهرة

لعن اهلل السارق، يرسق ابليضة فتقطع يده، 
  ويرسق احلبل فتقطع يده

May Allah curse the thief who steals an egg 
and his hand is cut off for that, and he 

steals a rope and his hand is cut off for that. 

 :احلديث .2104
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة عن انليب 

لعن اهلل السارق، يرسق ابَليَْضَة َفتُْقَطُع يده، ويرِسُق »
 «.ُدهُ احلَبَْل َفتُْقَطُع يَ 

** 

2104. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

upon him, said: "May Allah curse the thief who steals 

an egg and his hand is cut off for that, and he steals a 

rope and his hand is cut off for that". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أي الطرد واإلبعاد عن رمحة -أفاد احلديث أن اللعن 
ملن يرسق؛ ألنه يرسق اليشء احلقري مثل ابليضة  -اهلل

واحلبل، إال أن سارق هذه األشياء اليسرية ملا تعوَّد ىلع 
عظم منها, فاكن أخذها جره ذلك إىل رسقة ما هو أ

ذلك سببًا يف قطع يده، واستحقاق ادلاعء عليه باللعن 
 أو اإلخبار بوقوع اللعن عليه.

** 

The Hadith indicates that the curse, which is being 

expelled and distanced from Allah’s mercy, is 

applicable to thieves. This is because a thief steals 

insignificant things like an egg and a rope and becomes 

accustomed to stealing small things and ends up 

stealing bigger things. This causes his hand to be cut 

off, and he deserves the invocation of curse which the 

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

made against him, or the information that he is cursed. 
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ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس  -بريوت، بدون طبعة.  -دار اجليل  -اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي 
َّوِي دار املعراج طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب املؤلف:  -م.  1996 - ـه 1416ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل/  اإلثيويب الَول

وصورتها دور عدة  -الطبعة املرصية القديمة  -أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني العرايق وأكمله ابنه: أمحد بن عبد الرحيم ابن العرايق
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع،  -دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة اتلاريخ العريب، ودار الفكر العريب(. منها )

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -الرياض 
   (58245) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 يدعو ىلع املحلل واملحلل هل. -صىل اهلل عليه وسلم-, واملعىن أن رسول اهلل -تعاىل-لعن : اللعن الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل  •
 .املحلِّل : هو اذلي يزتوج املرأة املطلقة ثالثًا تلحل لزوجها األول بوطئه •

ابلائنة بينونًة كربى، برشط أنَّه  -بكرس الالم املطلقة-يُراد إجراء اتلحليل من أجله، ونكاح اتلحليل أن يزتوج املحلِّل  املحلَّل هل : هو اذلي •
 .مىت أحلَّها للزوج األول طلَّقها

  لعن اهلل املحلل واملحلل هل

May Allah curse the Muhallil (a man who 
marries an irrevocably divorced woman for 

the sole purpose of making her lawful for 
her ex-husband to remarry) and the 

Muhallal lahu (the ex-husband of the 
woman who was irrevocably divorced, 

seeking to remarry her through an 
unlawful marriage). 

 :احلديث .2105
صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

 «.لََعَن اهلُل الُمَحلِّل، والُمَحلََّل هل»قال:  -وسلم

** 

2105. Hadith: 

‘Ali, may Allah be pleased with him, reported that the 

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

said: "May Allah curse the Muhallil (a man who marries 

an irrevocably divorced woman for the sole purpose of 

making her lawful for her ex-husband to remarry) and 

the Muhallal lahu (the ex-husband of the woman who 

was irrevocably divorced, seeking to remarry her 

through an unlawful marriage)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ملا اكنت املطلقة ثالثا ال حتل لزوجها األول حىت 
ينكحها زوج غريه, ويطأها, فإن ابلعض قد يلجأ 
للتحايل ىلع األحاكم الرشعية, فيتفق مع رجل آخر 

هذه املرأة زواجا صوريا ثم يطلقها,  ىلع أن يزتوج
ليس بقصد الزواج الرشيع, ولكن بغرض حتليلها 
للزوج األول, وملا يف ذلك من اتلحايل ىلع الرشع, 
م انليب صىل  وخسة انلفس, وقلة احلمية واملروءة, حرَّ
اهلل عليه وسلم هذا انلاكح, وداع ىلع املحلل واملحلل 

 تعاىل. هل بالطرد واإلبعاد من رمحة اهلل

** 

When a wife is divorced for the third time, she is no 

longer lawful for her husband until she is married to 

another man, who should consummate marriage with 

her. Therefore, some people resort to circumventing 

legal rulings. An ex-husband would arrange with 

another man to marry his irrevocably divorced woman 

through a sham marriage and then divorce her, not 

intending the Shariah-approved marriage thereby, but 

with the sole purpose of rendering the irrevocably 

divorced wife lawful to her ex-husband. Due to such 

circumvention of Islamic rulings, and for the meanness 

and the lack of a sense of honor involved in this 

behavior, the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, forbade this kind of marriage and invoked 

curse and expulsion of Allah's mercy on the Muhallil 

and the Muhallah lahu. 
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 :فوائد احلديث
 .حتريم سلوك الطرق اليت فيها حتايل ىلع أحاكم الرشيعة .1

 .حتريم انلاكح اذلي يقصد منه اتلحليل .2

ألن انليه يقتِض الفساد, فال حيصل بناكح املحلل اإلباحة للزوج األول, وال حيل للمحلِّل إمساكها بل جيب عليه  أن هذا انلاكح باطل؛ .3
 .فراقها

 .أن هذا الفعل )اتلحليل( من كبائر اذلنوب؛ ألن اللعن ال يكون إالَّ ىلع ذنٍب هو من أشد اذلنوب .4

 املراجع:املصادر و

 سنن.  بريوت –ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ 
    ـه 1395 اثلانية،: الطبعة احلليب، ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد: تأيلف الرتمذي،

م.  سنن ابن ماجه, 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -األرنؤوط  شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند
فيصل عيىس ابلايب احلليب. صحيح  -ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية 

م توضيح األحاكم  2002 - ـه 1423عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين, مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت, الطبعة: األوىل،  أبو, األم –أيب داود 
هيل م تس 2003 - ـه 1423ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح  2006 _ه  1427اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت عرفة، ط

ُ
ه. منحة 1427، مرص، ، املكتبة اإلسالمية1بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه 1431 ـهـ  1427العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
   (58076) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-لعن : اللعن: هو الطرد واإلبعاد عن اخلري، وعن رمحة اهلل  •
 .رجال : هم اذلين يتشبهون بالنساء يف حراكتهم، ومشيتهم، وتكرسهم، وبلاسهم، وغري ذلك من األمور املختصة بالنساءاملخنثني من ال •

 .املرتجالت من النساء : هنَّ املتشبهات بالرجال بكالمهن وحراكتهن، وأعماهلن، وغري ذلك من األمور اخلاصة بالرجال •

 .أخرجوهم من بيوتكم : من مساكنكم ومن بدلكم •

 :فوائد احلديث
مات، ومن كبائر اذلنوب؛ ألنَّ اللَّعنة ال تلحق إالَّ صاحب كبرية .1  .أنَّ تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال من املحرَّ

 .إنما لعن هؤالء إلرادتهم تغيري خلق اهلل وفطرته وما ُخصَّ به ُك واحد من الرجل واملرأة بصفات وأحاكم  تناسبهما .2

 .ساء والرجال متمزيينأن الرشع يرايع أن يكون الن .3

 .فيه الرد ىلع اذلين ينادون باملساواة بني الرجل واملرأة .4

 .أنه جيب أن تتجنب املرأة يف بلاسها ما خيتص بلباس الرجال، وكذلك يتجنب الرجل ما خيتص بلباس النساء .5

 .حيرم ىلع النساء أن يرتجلن بكل ما خيتص به الرجال من اهليئة واحلركة وانلطق .6

املخنثني من  -صىل اهلل عليه وسلم-لعن انليب 
الرجال، واملرتجالت من النساء، وقال: 

 «أخرجوهم من بيوتكم»
 

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

effeminate men and the masculine women. 
He said: "Turn them out of your houses". 

 :احلديث .2106
صىل اهلل عليه -عن ابن عباس، قال: لََعَن انلَّيِبُّ 

اَلِت من  -وسلم الُمَخنَِّثنَي من الرجال، والُمرَتَجِّ
ْخَرَج « أخرجوهم من بيوتكم»ء، وقال: النسا

َ
قال: فَأ

ْخَرَج ُعَمُر  -صىل اهلل عليه وسلم-انلَّيِبُّ 
َ
فالنًا، وأ

 فالنًا.

** 

2106. Hadith: 

Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, reported: 

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

upon him, cursed the effeminate men and the 

masculine women. He said: 'Turn them out of your 

houses.' " Ibn `Abbaas added: "So the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, turned so-

and-so out, and `Umar turned so-and-so out". 

 ح.صحي  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -ريض اهلل عنهما-يف هذا احلديث خيرب ابن عباس 
داع ىلع املتشبهني  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انليب 

من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال، 
داع عليهم باللعنة والطرد من رمحة اهلل، وذلك ملا فيه 

عليه  صىل اهلل-من تغيري خللق اهلل، ثم أمر انليب 
بإخراجهم من املساكن وابلدلات إبعاداً  -وسلم

لرشهم عن انلاس، وحمافظة ىلع طهارة ابليوت 
 وعفتها.

** 

In this hadith, Ibn `Abbaas, may Allah be pleased with 

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

blessings be upon him, supplicated against the 

effeminate men (who imitate the appearance and 

manners of women) and the masculine women (who 

imitate the appearance and manners of men). He 

supplicated Allah to curse them and expel them from 

His mercy, because their behavior is an alteration of the 

creation of Allah, the Almighty. He then ordered 

Muslims to get them out of their homes and towns to 

ward off their evil and to maintain the purity and chastity 

of the Muslim households. 
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 املراجع:املصادر و

 -ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1خاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح ابل -
يمني، عث ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل 

 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة،  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -املكتبة اإلسالمية 
 - ـه 1435ربية السعودية الطبعة: األوىل، اململكة الع -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه

 1ط  2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش:  -م  2014
   (58238) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 لعن : طرده وأبعده عن اخلري والرمحة. •
 .يه املرأة اليت تصل شعرها أو شعر غريها، بشعٍر غريه الَواِصلَة : •

 .املستوصلة : يه املرأة اليت تطلب أن يوصل شعرها بشعر غريه •

 .الواشمة : الوشم يكون من غرز اإلبرة يف ابلدن، وذر يشء عليه، حىت يزرق أثره، أو خيرض، والواشمة يه املرأة اليت تعمل هذا العمل •

 .يت تطلب أن يُعمل يف بدنها الوشماملستوشمة : يه املرأة ال •

 :فوائد احلديث
 حتريم وصل الشعر بشعر آخر، وأن هذا من كبائر اذلنوب؛ ألن الشارع لعن الواصلة، واملستوصلة، واللعن هو الطرد عن رمحة اهلل، وال يكون .1

 .إال يف حق صاحب كبرية

 .حتريم فعل ذلك أو أن يُفعل ذلك بشخص آخر .2

 .ليسحتريم تغيري خلق اهلل ألنه تزوير وتد .3

 .جواز لعن من لعنه اهلل ورسوهل ىلع سبيل العموم .4

 .يدخل يف الوصل املحرم يف زمننا هذا لبس ابلاروكة، ويه حمرمة ملا فيها من التشبه بالكفار والغش واتلدليس .5

الواصلة  -صىل اهلل عليه وسلم-لعن انليب 
  واملستوصلة، والواشمة واملستوشمة

The Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, cursed the 
woman who fixes hair extensions (to 

another) and the woman who has them 
fixed for her, and the woman who does 

tattoos and the woman who has them done 
for her. 

 :احلديث .2107
لعن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

الَواِصلََة والُمْستَوِْصلََة،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 «.والَواِشَمَة والُمْستَوِشَمةَ 

** 

2107. Hadith: 

`Abdullah ibn `Amr, may Allah be pleased with both of 

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

peace and blessings be upon him, cursed the woman 

who fixes hair extensions (to another) and the woman 

who has them fixed for her, and the woman who does 

tattoos and the woman who has them done for her". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

شعرها  بشعٍر آخر، احلديث دلَّ ىلع حتريم وصل املرأة 
وكذلك حتريم الوشم، طلبا للزينة واجلمال، ألنَّ هذه 
األعمال من كبائر اذلنوب؛ ملا فيها من الغش والتشبه 
بايلهود، وكذلك الوشم ملا فيه من تغيري خلق اهلل 
تعاىل؛ ألنهم أول من فعل الوصل، وعليه فالفاعل  

 هلذه األمور واملفعول به يشملهما اللعن.

** 

This Hadith proves that fixing hair extensions is 

prohibited for women, as well as making tattoos for the 

sake of beauty and adornment. These acts are major 

sins for the following reasons:  1. Adding hair 

extensions involves cheating and imitation of the Jews, 

who were the first to add hair extensions.  2. Making 

tattoos constitutes change of the creation of Allah, the 

Almighty.  Hence, both the one who does such acts and 

the one who has them done for her are cursed. 
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 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة،  -
صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 1نارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن  -ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. 
منحة  -ه(. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -ه(. 1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )

 .1428الطبعة األوىل -جلوزيطبعة دار ابن  ا-العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان
   (58099) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ًرا ألنَّها ختمر العقل؛ أي: تغطيه.اخلمر : ما خامر العقل؛ وسميت: ِخ •
 .اتلمر : هو اجلاف من ثمر انلخل •

 :فوائد احلديث
 .أن املتَخذ من اتلمر يسَم ِخراً، وأن اخلمر ليست خاصة باملتخذ من عصري العنب .1

 .أنَّ اذلي اكن يرُشب من اخلمر وقت نزول القرآن اكن من اتلمر .2

 .أن اخلمر اكن مباحاً أول األمر .3

 ."؛ لقوهل: "لقد أنزل اهلل حتريم اخلمر-عز وجل-أن اتلحليل واتلحريم إىل اهلل  .4

 .؛ ألن الزنول يكون من العلو-تعاىل-إثبات علو اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

 ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -
توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة:  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -عثيمني، املكتبة اإلسالمية 

العربية السعودية الطبعة: اململكة  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  -صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت.  -م  2014 - ـه 1435األوىل، 

 .ه1428 1الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط
   (58258) الرقم املوحد:

لقد أنزل اهلل اآلية اليت حرم اهلل فيها اخلمر وما 
  باملدينة رشاب يرشب إال من تمر

Allah sent down the verse wherein He 
prohibited Khamr (alcohol) at a time when 

there was no other (intoxicant) drink in 
Madinah except that prepared from dates. 

 :احلديث .2108
نَْزَل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
لقد أ

َم اهلل فيها اخلمر، وما باملدينة  اهلل اآلية اليت َحرَّ
اٌب يرُْشَُب إال من َتْمرٍ   «.رَشَ

** 

2108. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported: ''Allah sent down the verse wherein He 

prohibited Khamr (alcohol) at a time when there was no 

other (intoxicant) drink in Madinah except that prepared 

from dates". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أنه ملا  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث خيرب أنس 
اخلمر لم يكن يف املدينة انلبوية  أنزل اهلل آية حتريم

رشاب يُصنع  منه اخلمر سوى اتلمر، مما يدل ىلع أن 
علة حتريم اخلمر يه اإلساكر دون انلظر إىل املادة 

 اليت صنع منها.

** 

In this Hadith, Anas, may Allah be pleased with him, 

says that when Allah Almighty revealed the verse that 

made Khamr (alcohol) unlawful to drink, there was no 

drink in Madinah from which Khamr was produced 

except dates. This indicates that Khamr is prohibited 

because it causes intoxication, not because of the 

substance it is made from. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ل، أو لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بو
أن نستنيج بايلمني، أو أن نستنيج بأقل من 
 ثالثة أحجار، أو أن نستنيج برجيع أو بعظم

 

He prohibited us from facing the Qiblah 
when defecating or urinating and from 

using the right hand, using less than three 
stones, and using dung and bones in 

Istinjaa’ (cleaning the private parts from 
impurities). 

 :احلديث .2109
، قال: قيل هل: قد -ريض اهلل عنه-عن سلمان 

ُك يشء  -صىل اهلل عليه وسلم-َعلََّمُكْم نَِبيُُّكم 
لقد َنَهانا أن نَستقبل »حىت اخِلَراَءَة، قال: فقال: أَجل 

الِقبْلَة ِلَغائٍِط، أو بَول، أو أن نَْستَنيِْجَ بايلمني، أو أن 
 َ قَلَّ من ثالثة أْحَجار، أو أن نَْستَنيِْجَ بِرَِجيٍع ن

َ
ْستَنيِْجَ بِأ

و بَِعْظمٍ 
َ
 «.أ

** 

2109. Hadith: 

Salmaan, may Allah be pleased with him, reported that 

it was said to him: "Your Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, taught you everything, 

even how to relieve yourself." Salmaan replied: "Yes he 

did. He prohibited us from facing the Qiblah when 

defecating or urinating and from using the right hand, 

using less than three stones, and using dung and bones 

in Istinjaa’ (cleaning the private parts from impurities)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن احلديث: "عن سلمان، قال: قيل هل: قد َعلََّمُكْم 
ُك يشء حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-نَِبيُُّكم 

علَّم  -صىل اهلل عليه وسلم-اخِلَراَءَة". يعين: أن انليب 
حمل  أصحابه آداب قضاء احلاجة من أول ما يَدخل

قضاء احلاجة إىل أن خيرج منه، ومن ذلك: استقبال 
القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة، وانليه عن 
االستنجاء بايلمني، وبالرَِّجيع والَعظام.  "قال: أَجل: 
لقد َنَهانا أن نَستقبل الِقبْلَة ِلَغائٍِط، أو بَول". يعين: 

ل أن نستقب -صىل اهلل عليه وسلم-نعم، نهانا انليب 
القبلة حال اتلََّغوط أو اتلَّبول، فما دام أنه يقِض 
حاجته ببول أو اغئط، فإنه ال يستقبل القبلة وال 
يستدبرها؛ ألنَّها قِبْلة املسلمني يف صالتهم وغريها 
من العبادات، ويه أرشف اجلهات، فال بد من 

ْم -تعاىل-تكريمها وتعظيمها قال  : )َوَمْن ُيَعظِّ
 ِ [. "أو أن 30َفُهَو َخرْيٌ هَلُ ِعنَْد َربِِّه( ]احلج: ُحُرَماِت اّللَّ

نَْستَنيِْجَ بايلَِمني". أيضا: مما نهاهم عنه االستنجاء 
بايلمني؛ ألن ايلَد ايلُمىن تستعمل يف األمور الطيبة 
املحرتمة املحمودة، وأما األمور اليت فيها امتهان 
بيلني، فإنه يكون بايَلد  كإزالة اخلارج من السَّ

يرُسى ال ايلَد ايلُمىن. ويف احلديث اآلخر: )وال ال
قَلَّ من 

َ
َيتََمسح من اخلالء بيمنيه(. "أو أن نَْستَنيِْجَ بِأ

** 

Explanation of the Hadith: Salmaan reported that it was 

said to him: "Your Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, taught you everything, even 

how to relieve yourself." This means that the Prophet, 

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

his Companions the etiquette of relieving oneself, 

starting from entering the lavatory until exiting. This 

includes facing and turning one's back to the direction 

of the Qiblah while relieving yourself as well as 

forbidding the use of the right hand and the use of dung 

or bones to clean one's private parts from impurities. 

Salmaan replied: "Yes he did. He prohibited us from 

facing the Qiblah when defecating or urinating;" 

meaning: yes, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, forbade us from facing the 

prayer direction while defecating or urinating. Thus, as 

long as one is relieving himself, one should neither face 

nor turn his back to the prayer direction, because it is 

the direction of the Muslims during their prayer as well 

as other forms of worship, and it is the noblest of 

directions. So it must be honored and glorified, as He, 

the Exalted, says: {And whoever honors the sacred 

things of Allah, then that is better for him with his Lord,} 

[Surat-ul-Hajj: 30]  "And from using the right hand;" 

meaning: in cleaning one's private parts from 

impurities, because the right hand is used in pure, 

respectful, and praiseworthy matters. Those things 

which are degrading – like removing excrement from 

the body – should be done with the left hand, not the 

right. In another Hadith: "And not to wipe (impurity) with 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سلمان  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
، والُقعود لقضاء احلَاجة، وأما نفس احلدث، وهو اخلارج، فهو اخِلراء. •  اخِلَراَءة : أدب اتلخيلِّ
طلق الَغائط ىلع اخلارج الُمْستَقْ  •

ُ
َذر من اإلنسان؛ كراهًة لتسميته اَغئِط : الَغائِط: هو املاكن الُمنَْخفض من األرض، موضع قضاء احلَاجة، ثمَّ أ

 .باسمه اخلاّص 

 .نَْستَنيِْج : االستنجاء: إزالة انلَّْجو بِالَماِء واحلََجر، وأْكرث َما يُْستَْعمل يف إَِزاتَلَها بِالَماءِ  •

وث والَعِذرة، ُسيّم به؛ ألنه رجع عن حاهل األوىل بعد أن اكن طعاًما إىل فََضالت  • َسةبرَِجيع : الرَّجيع: الرَّ  .جَنِ

 :فوائد احلديث
ة فيه بيان شمول الرشيعة اإلسالمية يف ُك ما حيتاج انلاس إيله، يف حياتهم ايلومية من تعليمهم آداب األكل والرشب واللباس وقضاء احلاج .1

للك يشء( [ وقوهل تعاىل: )ونزنلا عليك الكتاب تبيانا 44: )وأنزنلا إيلك اذلكر تلبني للناس ما نزل إيلهم( ]انلحل:-تعاىل-حتقيقا؛ لقوهل 
 .[89]انلحل:

 .حتريم استقبال الِقبلة أثناء ابلول أو الغائط؛ لقوهل: "نهانا" واألصل يف انليه اتلحريم .2

مة واستدبارها بابلول والغائط؛ ألن انليه مقيد بالِقبلة، وخيرج ما عداها .3  .جواز استقبال الَمَشاعر الُمَحرَّ

ق أو الَغرب، وحينئذ جواز استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء احلاجة؛ أل .4 ن أهل املدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الرشَّ
 .يكونون مستقبلني: إما للشمس وإما للقمر

ثالثة أْحَجار". أيضا: مما نهاهم عنه االستنجاء بأقل 
من ثالثة أْحَجار ولو حصل اإلنقاء بأقل منها؛ ألن 
 الغالب أن دون اثلالث ال حيصل بها اإلنقاء، ويقيَّد

هذا انلَّيه إذا لم يَرد إتباع احلجارة املاء، أما إذا أراد 
إتباعها باملاء، فال بأس من االقتصار ىلع أقلَّ من 
ثالثة أحجار؛ ألنَّ الَقصد ُهنا هو ختفيف انلَّجاسة 
ُر الاكمل. "أو أن نَْستَنيِْجَ  عن املاكن فقط، ال اتلطهُّ

بالرَّجيع؛ ألنه بِرَِجيٍع". أيضا: مما نهاهم عنه االستنجاء 
َعلف َدَواب اجِلن، كما جاء مرصحا به يف صحيح 

صىل اهلل -مسلم أن وفداً من اجِلن جاءوا إىل انليب 
فسألوه الزاد فقال: )لكم ُك َعْظم ُذِكر  -عليه وسلم

اسم اهلل عليه، يقع يف أيديكم أوفَر ما يكون حلَْما، 
و بَِعْظٍم".

َ
وابِّكم(.   "أ أيضا: مما  ولك َبَعرة علف دِلَ

نهاهم عنه االستنجاء بالعظام؛ ألنها طعام اجلن، 
صىل اهلل -للحديث السابق حيث قال رسول اهلل 

: )فال تستنجوا بهما فإنهما طعام -عليه وسلم
إخوانكم(. فإذا: السنة جاءت مبينة أن احِلكمة يف 
ذلك عدم تقذيرها وإفسادها ىلع من يه طعام هلم؛ 

انلجاسة، فقد أفسد عليهم ألنها إذا استعملت فيها 
 طعامهم.

the right hand."  "Or using less than three stones;" 

meaning: in Istinjaa’, even if one became clean with 

less than that, because most probably cleanliness is 

not achieved with less than three. This prohibition is to 

be applied in case one will not follow up the stones with 

water. In case one will use water after the stones, then 

it is alright to use less than three stones because the 

aim here is only to lessen the filth from the place, not 

complete purification. "Or using dung;" meaning: in 

Istinjaa’, because it is the fodder of the animals of the 

jinn, as is clearly mentioned in Sahih Muslim; a 

delegation from the jinn came to the Prophet, may 

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

about provisions, and he replied: "You can have every 

bone upon which the name of Allah was mentioned, 

and by the time it falls in your hands, it will be covered 

with more flesh than it used to be, and the dung is 

fodder for your animals."  "Or bones;" meaning: he also 

forbade them from using bones in Istinjaa’ because it is 

the food of the jinn – as stated in the previous Hadith – 

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

blessings be upon him, said: "So do not use either of 

them in Istinjaa’ because they are the food of your 

brethren."  Therefore, the Sunnah came to clarify that 

the wisdom behind that is preventing their 

contamination and pollution for those who feed on 

them, because if they were used for something filthy, 

their food would not be fit for eating. 
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 .انلَّيْهُ عن االستنجاء، أو االستجمار بايلد ايلمىن؛ تكريًما هلا .5

 .ت والَقَذارات، وايلُمىن ملا َعدا ذلكتَفضيل ايلَد ايلُمىن ىلع اليرُسى؛ ألن ايلَد اليرُسى تُستخدم إلزالة انلَّجاسا .6

 .وجوب إزالة انلجاسة باملاء أو األْحَجار، سواء قَلَّت انلجاسة أم َكرُثت .7

 .انلَّيْه عن االْسِتْجَمار بأقلَّ من ثالثة أَحجار؛ ألن أقل من ثالثة أحجار ال ينيق يف الغالب .8

امها من  األخشاب، أو اخِلرق، أو املناديل، وحنو ذلك، لكن هذا الفهم غري مراد، قد يفهم تعيني األحجار إلزالة انلجاسة، فال يقوم غريها مق .9
ىلع األحجار؛ ألنها الَغالب وما اكن كذلك فال  -صىل اهلل عليه وسلم-فلك ما حيصل به املقصود من اتلَّطهر واإلْنَقاء، فإنه جيزئ، وإنما نَص 

 .مفهوم هل

: )من استجمر -صىل اهلل عليه وسلم-حصل اإلنقاء بأربع استحب أن يزيد خامسة وهكذا؛ لقوهل استحباب قطع االستجمار ىلع وتْر، فإذا  .10
 .فليوتر(

ا ألنَّه َعلَُف دوابِّ اجلنِّ  .11 ا جنس، وإِمَّ  .انلَّيْهُ عن االستجمار بالرجيع؛ ألنَّه: إمَّ

ة؛  .12 سة، وانلَِّجس انلَّيه عن االستجمار بالعظم؛ سواء اكنت العظام عظام ميتة أو عظام ُمَذاكَّ ألنه إذا اكنت العظام من حيوانات َميتة، فيه جَنِ
، وال حيل إفساد طعامهم ة فيه طعام اجِلنِّ  .ال يمكن أن يُطهر به، وإن اكنت من حيوانات ُمَذاكَّ

 .عن االستنجاء بالرَّجيع أو الَعظم -صىل اهلل عليه وسلم-حتريم الُعدوان ىلع حقِّ الغري؛ نليه انليب  .13

 .عن االستنجاء بالعظام؛ ألنه طعام إخواننا من اجِلن -صىل اهلل عليه وسلم-اجلَن يأكلون ويرشبون؛ نليه فيه أن  .14

 املراجع:املصادر و

ه. مشارق 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
بن موىس ايلحصيب السبيت، دار النرش: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.   معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار األنوار ىلع صحاح اآلثار، عياض 

م. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد 2008ه، 1429عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن  2003ه، 1423األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  الرمحن البسام، مكتبة

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح 2006ه، 1427عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. منحة العالم 1427وغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل بل

محد بن عبد  ه. رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن1432ه، 1428يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 .املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية

   (10048) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 جدامة بنت وهب ريض اهلل عنها اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا: عزم ىلع القيام به ولم يفعله. •  َهَمْمُت : همَّ باألمر همًّ
 .الِغيلة : جمامعة الرجل امرأته ويه ترضع، أو ويه حامل •

ة •  .الروم : جيٌل عظيٌم من انلاس، بلغوا يف زمانهم الغاية يف الكرثة والقوَّ

 .من بالد العرب فارس : أمٌة عظيمٌة كثريٌة وشديدة فيما وراء انلَّهر •

لقد هممت أن أنىه عن الغيلة، فنظرت يف 
الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أوالدهم، فال يرض 

 أوالدهم ذلك شيًئا
 

I was about to forbid sexual intercourse 
during the breastfeeding period until I 

considered that the Romans and the 
Persians do it without any harm done to 

their children thereby. 

 :احلديث .2110
عن ُجَذاَمَة بنت وهب، أخت عاكشة، قالت: َحرَضُْت 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، يف أناس وهو يقول: 

لقد َهَمْمُت أن أنىه عن الِْغيلَِة، َفنََظْرُت يف الروم »
وَن أوالدهم، فال يرض أوالدهم وفارس، فإذا هم يُِغيلُ 

، ثم سألوه عن الَْعْزِل؟ فقال رسول اهلل صىل «ذلك شيئا
ُد اخليف»اهلل عليه وسلم: 

ْ
، زاد عبيد اهلل يف «ذلك الَْوأ

 حديثه: عن املقرئ، ويه: }َوإَِذا الَْموُْءوَدُة ُسئِلَْت{.

** 

2110. Hadith: 

Judhaamah bint Wahb, sister of ‘Ukkaashah, reported: 

"I was there when the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said to some people: 

'I was about to forbid sexual intercourse during the 

breastfeeding period until I considered that the Romans 

and the Persians do it without any harm done to their 

children thereby.' Then they asked him about coitus 

interruptus, so the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: 'That is the 

hidden Wa’d (burying children alive).'''  ‘Ubaydullaah 

added to his Hadith, which he reported from Al-Muqri: 

"This refers to {And when the girl [who was] buried alive 

is asked.} [Surat-ut-Takweer: 8] 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أنَّ انليب صىل اهلل عليه وسلم أراد أن 
ا  أثناء  الرضاع؛ ينىه الزوج عن قرب زوجته ومجاعه

ملا اشتهر عند العرب أنه يرّض بالودل، ثم رجع عن 
ذلك حني حتقق عنده عدم الرضر يف بعض انلاس 
كفارس والروم، ثم سئل عن الزوج اذلي يزُنل منيَّه 
خارج الفرج فشبَّه هذا العمل بعمل أهل اجلاهلية 
اذلين اكنوا يدفنون بناتهم وهنَّ أحياء، والفرق بني 

  أّن األول يُعمل خفية، واثلاين عالنية.العملني

** 

This Hadith shows that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, wanted to forbid having 

intimate relations with one's wife during the suckling 

period, for it was common among the Arabs that doing 

so would cause harm the baby. However, he did not 

forbid it once he came to know for sure that some 

peoples, like the Persians and the Romans, reported 

that no harm was caused to their children on account of 

doing this.   The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, was asked about ejaculating 

outside the vagina. He likened this to a pre-Islamic 

practice, when the Arabs used to bury their girls alive. 

The difference between both practices is that the 

infanticide was done openly, yet coitus interruptus is 

done privately. 
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 .الَعْزل : هو أن يزنع الرجل ذكره من فرج املرأة، حىت ال يزُنل فيه؛ دفًعا حلصول احلمل •

ًدا: دفنها حيَّة فيه موءودة •
ْ
 .الوأد : بفتح الواو، ثمَّ همزة ساِكنة، يُقال: وأد الرجل ابنته يئدها وأ

ا برشيًّا بابلنت •  .املوءودة املوءودة : يف األصل يه ابلنت اليت تُدفن حية حتت الرتاب، شبَّه عزل احليوان املنوي حينما يتلف قبل أن ينمو نموًّ

 :فوائد احلديث
ل ال نتفاء الرضر يف أّن انلَّيبُّ صىل اهلل عليه وسلم همَّ أن ينىه عن الغيلة، بناًء ىلع خرب أطباء زمنه، وكونه مستكرًها عند العرب، لكنه لم يفع .1

 .فعله عن الطفل  باتلجربة والواقع

ل بانلتائج .2  .أنَّ العلوم الطبيعية من طب وحنوه تُْدرَُك باتلجارب وحُتصَّ

 .أنَّ أخذ العلوم غري الرشعية من األمم الاكفرة ال يعد ذلك تقليًدا هلم، وركونًا إيلهم، وتشبًها بهم؛ فإنَّ هذا العلم من سنن اهلل .3

، منوطٌة بأسبابها اليت رتَّبها اهلل تعاىل عليهاأنَّ حص .4  .ول األشياء من خرٍي ورشٍّ

 سبيل يدل احلديث ىلع مثل هذه العلوم ادلنيوية؛ اكلغيلة، وتأبري انلخل، وأمثال ذلك، أنَّها أموٌر يأِت بها انلَّيب صىل اهلل عليه وسلم ىلع .5
 .االجتهاد وانلظر وليست من قبيل الويح

 .وهو اعدٌة جاهلية، ومعناه: دفن بناتهم وهنَّ أحياءحتريم الوأد،  .6

 .أّن هذا ادلين اإلساليم مداره ىلع منع الرضر، وجلب انلفع .7

 .جواز السؤال عما يُستحيا منه للتفقه يف ادلين .8

 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة،  -
صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

. بريوت –اشية ابن القيم، للعظيم آبادي. دار الكتب العلمية عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه ح -ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. 
 منحة - م2006 - 1427 األوىل الطبعة - اإلسالمية املكتبة عثيمني، ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - ـه 1415 اثلانية،: الطبعة
 .ه1428 1ي. طاجلوز ابن دار. الفوزان اهلل لعبد املرام، بلوغ رشح يف العالم

   (58100) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صىل اهلل عليه -ملا أىت ماعز بن مالك انليب 
لعلك قبلت، أو غمزت، أو »قال هل:  -وسلم

يْكتها؟»قال: ال يا رسول اهلل. قال: « نظرت ن
َ
ال «. أ

 يكين، قال: فعند ذلك أمر برمجه

 

When Maa`iz ibn Maalik came to the 
Prophet, may Allah’s peace and blessings be 

upon him, (in order to confess adultery), 
the Prophet, may Allah’s peace and 
blessings be upon him, said to him: 

Probably you have only kissed, winked, or 
looked (at the lady)? He said: No, O 

Messenger of Allah. The Prophet, may 
Allah’s peace and blessings be upon him, 

said, using no euphemism: Did you 
copulate with her? The narrator added: At 
that, (i.e. after his confession) the Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon 
him, ordered that he be stoned (to death). 

 :احلديث .2111
قال: ملا أَت ماعُز  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
لعلك »قال هل:  -صىل اهلل عليه وسلم-بن مالك انليبَّ 

قال: ال يا رسول اهلل، « َقبَّلَْت، أو َغَمْزَت، أو َنَظْرَت 
نِْكتََها»قال: 

َ
ِه.«. أ َمَر بِرمَْجِ

َ
 ال يَْكيِن، قال: فعند ذلك أ

** 

2111. Hadith: 

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

reported: "When Maa`iz ibn Maalik came to the 

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

(in order to confess adultery), the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, said to him: 

‘Probably you have only kissed, winked, or looked (at 

the lady)?’ He said: ‘No, O Messenger of Allah.’ The 

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

said, using no euphemism: ‘Did you copulate with her?’ 

The narrator added: ‘At that, (i.e. after his confession) 

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

him, ordered that he be stoned (to death)"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

، -ريض اهلل عنه-احلديث وارد يف قصة رجم ماعز 
عليه -وذلك أنه ملا أقر ىلع نفسه بالزنا، أراد انليب 

أن خيترب عقله وصحة إقراره،  -لصالة والسالما
يلتبني هل يعرف حقيقة الزنا أو ال؛ ألنه ربما فعل ما 
ليس بزنا حقيقة وجتوز بإطالق بعض مقدمات 
عليه، فلهذا سأهل عن اتلقبيل والغمز وحنوه، فلما 
وقف ىلع أنه يعرف حقيقة الزنا أمر برمجه، بعد 

 اتلأكد من صحة إقراره.

** 

This Hadith is about the story of Maa`iz, may Allah be 

pleased with him, who went to the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, to confess that he 

had committed adultery. Initially, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, wanted to 

verify his sanity, the validity of his confession, and 

whether or not he precisely understood what adultery 

meant. This was because he might have committed 

some introductory acts of adultery that would not 

amount to the crime of adultery itself, but thought that 

such acts were considered adultery. Therefore, the 

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

first asked him about kissing, winking and the like. 

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

upon him, verified that Maa`iz knew what real adultery 

was, he ordered him to be stoned to death after 

verifying the validity of his confession. 
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أو غمزت : بالغني املعجمة والزاي؛ أي بعينك، أو يدك، أي أرشت، أو املراد: تعمدت بيدك اللمس. •
 .افَقبَّلْت : يقال: قبله تقبياًل؛ أي: ثلمه، واالسم: الُقبلة بضم الق •

 .، اكجلماعأنِْكتَها،ال يَكيِن : ال يَكيِن بفتح اتلحتانيّة، وسكون الاكف، من الكناية، أي أنه ذكر هذا اللفظ رصحيًا، ولم يَكِن عنه بلفظ آخر •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ الزنا يثبت باإلقرار، كما يثبت بالشهادة .1

 .أنَّ حد املحَصن الزاين رمجه باحلجارة حىت يموت .2

صىل اهلل -يت اتلثبت يف األحاكم، والسؤال باتلفصيل عما جيب االستفسار عنه، مما يغريِّ احلكم يف املسألة؛ فإنَّ انلَّيبَّ أنه جيب ىلع القايض واملف .3
 .سأل املقر هنا عن عمله، حىت تبنيَّ هل أنَّه فعل حقيقة الزنا، وأعرض عنه لعله يرجع عن اعرتافه, حىت كرر اإلقرار أربع مرات -عليه وسلم

 . أنه يندب تلقني ما يسقط احلد، وأن اإلقرار ال بد فيه من اللفظ الرصيح اذلي ال حيتمل غري اجلماعادلاللة ىلع .4

 .حرص الرشيعة ىلع صيانة ادلماء .5

 املراجع:املصادر و

، ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
 -املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن: دار هجر الطبعة: األوىل -ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام/ احلسني بن حممد بن سعيد ، املعروف بالَمغِريب  -ه. 1422
توضيح األحاكم رشح  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان -م  1994 - ـه 1414

 بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام
ي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ذ فتح -  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام

ذخرية العقىب يف رشح  - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -للشيخ ابن عثيمني
َّوِي   - ـه 1416 -بروم للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل  -املجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الَول

 .م 1996
   (58230) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

ِة األنصاري  اتلخريج: مَّ  -ريض اهلل عنه-أبو ُجَهيِْم بُن احْلَارِِث بِْن الصِّ
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 املار : العابر من ايلمني إىل الشمال أو العكس. •
 .بني يدي الُْمَصيلِّ : أمامه من قدميه إىل منتىه سجوده •

 . أن يَِقَف : أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصيل •

 .قال ابو انلرض : هو سالم بن أمية راوي احلديث •

 :فوائد احلديث
ُسرْتة، أو املرور بينه وبينها إذا اكن هل ُسرْتة، ويقيد حتريم املرور بني يدي املصيل إذا لم يكن هل  حتريم املرور بني يدي املصيل، إذا لم يكن هل .1

 .سرتة باملسافة اليت بينه وبني موضع سجوده

لو يعلم املار بني يدي الُْمَصيلِّ ماذا عليه من 
اإلثم؟ لاكن أن يَقيَف أربعني خريا هل من أن َيُمرَّ 
بُو انلَّرْضي: ال أدري: قال أربعني 

َ
بني يديه، قال أ

 يوما أو شهرا أو سنة

 

If the person passing in front of someone 
praying knew the extent of the guilt he is 
incurring, he would prefer to stand for 

forty rather than pass in front him. Abu an-
Nadr said: "I am not sure if he said forty 

days, months, or years". 

 :احلديث .2112
ِة األنصاري عن أيب ُجَهيِْم بُن احْلَارِِث بِْن الصِّ  ريض -مَّ

لو َيْعلم املارُّ بني يََدي الُْمَصيلِّ ماذا »مرفواًع:  -اهلل عنه
عليه من اإلثم؟ لاكن أن يَِقَف أربعني خريا هل من أن 

: ال أدري: قال أربعني «َيُمرَّ بني يديه بُو انلَّرْضِ
َ
، قال أ
 يوما أو شهرا أو سنة.

** 

2112. Hadith: 

Abu Juhaym ibn al-Haarith ibn as-Simmah al-Ansaari, 

may Allah be pleased with him, reported that the 

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

said: "If the person passing in front of someone praying 

knew the extent of the guilt he is incurring, he would 

prefer to stand for forty rather than pass in front him." 

Abu an-Nadr said: "I am not sure if he said forty days, 

months, or years". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ناديه، يناجيه وي -تعاىل-املصيل واقف بني يدي ربه 
فإذا مرَّ بني يديه يف هذه احلال ماّر قطع هذه املناجاة 
وشوّش عليه عبادته، ذلا َعُظم ذنب من تسبب يف 
اإلخالل بصالة املصىل، بمروره. فأخرب الشارع: أنه 
لو علم ما اذلي يرتتب ىلع مروره، من اإلثم واذلنب، 
ل أن يقف ماكنه أربعني ىلع أن يمر أمام املصىل،  لَفضَّ

ا يوجب احلذر من ذلك، واالبتعاد منه، وقد شك مم
الراوي يف األربعني: هل يراد بها ايلوم أو الشهر أو 
العام؟ ولكن ليس املراد بهذا العدد املذكور احلرص، 

 وإنما املراد املبالغة يف انلَّيْه.

** 

The praying person is standing before his Lord The 

Almighty, supplicating Him privately and calling upon 

Him. If someone passes in front of him while being in 

this state, he will interrupt his private supplication and 

disturb his worship. That is why it has become a great 

sin to disturb the Muslim’s prayer by passing in front of 

him.  So, the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, informed us that if one knew the sin and 

misdeed earned from such an act, he would prefer to 

stand in his place for "forty" rather than pass in front of 

someone praying. Therefore, a Muslim should beware 

of this act and avoid doing it. The narrator was unsure 

of what was meant by "forty": are they forty days, 

months, or years? However, the number mentioned is 

not intended to restrict it to a certain period of time; 

rather, it is intended to emphasize the prohibition. 
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 .وجوب االبتعاد عن املرور بني يدي املصيل، هلذا الوعيد الشديد .2

ة لإلثمأن األوىل للمصيل أن ال يصيل يف طرق انلاس، ويف األمكنة اليت .3  . البُدَّ هلم من املرور بها، ئلال ُيَعرِّض صالته للنقص، وُيَعرض املارَّ

 .تعظيم حرمة املصيل واحليلولة بينه وبني قبلته .4

 .يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما اكنت شديدة وفظيعة .5

 . الوعيد، وانليه عن استعماهلا إنماهو يف اتلحرسُّ واالعرتاض ىلع القدرجواز استعمال لكمة لو يف .6

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، 1426قاهرة، الطبعة األوىل مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، ال

ه.  صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق 1381دمشق، الطبعة األوىل 
 بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ه. صحيح 1422انلجاة، الطبعة األوىل 

 .األوىل الطبعة مرص، القاهرة، املنهاج، دار انلجيم، حيىي
   (7191) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 No financial maintenance is due to you  ليس لك عليه نفقة
upon him. 

 :احلديث .2113
أن أبا عمرو » -هلل عنهاريض ا -عن فاطمة بنت قيس

بن حفص طلقها ابَلتََّة، وهو اغئب )ويف رواية: "طلقها 
ثالثا"(، فأرسل إيلها وكيله بشعري، فسخطته. فقال: 

صىل -واهلل ما لك علينا من يشء. فجاءت رسول اهلل 
فذكرت ذلك هل، فقال: ليس لك  -اهلل عليه وسلم

ْعتَدَّ عليه نفقة )ويف لفظ: "وال سكىن"( فأمرها أن تَ 
يف بيت أم رشيك؛ ثم قال: تلك امرأة َيْغَشاَها 
أصحايب؛ اعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعَم 
تضعني ثيابك، فإذا َحلَلِْت فآِذِنيين.  قالت: فلما 
حللت ذكرت هل: أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم 

: أما -صىل اهلل عليه وسلم-خطباين. فقال رسول اهلل 
 يََضُع عصاه عن اعتقه. وأما معاوية: أبو جهم: فال

فصعلوك ال مال هل. انكيح أسامة بن زيد. فكرهته 
ثم قال: انكيح أسامة بن زيد. فنكحته، فجعل اهلل 

 «.فيه خريا، واْغتَبَْطُت به

** 

2113. Hadith: 

Faatimah bint Qays, may Allah be pleased with her, 

reported that Abu `Amr ibn Hafs divorced her 

irrevocably, while he was not present (and in another 

narration: “divorced her thrice”). He sent some barley to 

her with his representative and she was displeased with 

it. So he said, “By Allah, you are not entitled to receive 

anything from me.” She came to the Messenger of 

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

and mentioned that to him. He said, “No financial 

maintenance is due to you upon him. (In another 

narration: 'or accommodation’)” Then the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, ordered her 

to observe her `Iddah (post-divorce waiting period) in 

the house of Umm Shareek; then he said, “This is a 

woman whom my Companions frequently visit, so 

observe your ̀ Iddah at the house of Ibn Umm Maktoom. 

He is a blind man and you can disrobe in his house. 

Then when you complete your `Iddah, inform me.” She 

said, “When I completed my `Iddah, I mentioned to him 

that both Mu`aawiyah ibn Abu Sufyaan and Abu Jahm 

proposed to me. Thereupon, the Messenger of Allah, 

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

‘As for Abu Jahm, he never takes his stick off his 

shoulder, and as for Mu`aawiyah, he is destitute and 

penniless. Marry Usaamah ibn Zayd,’” whom she 

disliked. Then he said, “Marry Usaamah ibn Zayd.” 

Faatimah said: “So I married him and Allah placed a lot 

of good in him, and I was pleased with him”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

بَتَّ أبو عمرو بن حفص طالق زوجته فاطمة بنت 
قيس. ويه آخر طلقة هلا منه  واملبتوتة ليس هلا نفقة 
ىلع زوجها، ولكنه أرسل إيلها بشعري، فظنت أن 

ما دامت يف العدة، فاستقلت  نفقتها واجبة عليه
الشعري وكرهته، فأقسم أنه ليس هلا عليه يشء. 
فشكته إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فأخربها 
أنه ليس هلا نفقة عليه وال سكىن، وأمرها أن تعتد 
يف بيت أم رشيك. وملا ذكر صىل اهلل عليه وسلم أن 

ن أم رشيك يكرث ىلع بيتها تردد الصحابة، أمرها أ
تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجال أعَم، فال 

** 

Abu ̀ Amr ibn Hafs divorced his wife Faatimah bint Qays 

irrevocably, and it was the third and last time to divorce 

her.  The woman who is irrevocably divorced has no 

right to receive financial maintenance from her 

husband, yet he sent her some barley. She thought that 

as long as she was in her post-divorce waiting period 

`Iddah, her maintenance was due to her upon him, so 

she thought the barley was too little and hated it. He, 

thus, swore that nothing was due to her upon him.  She 

complained about this to the Messenger of Allah, may 

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

informed her that he was not obliged to provide for her 

or provide her with accommodation. Then he ordered 

her to spend her `Iddah in the house of Umm Shareek.  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 591رواه مسلم  تنبيه روى ابلخاري احلديث خمترصا يف"صحيحه" يقول الشيخ أمحد شاكر يف" حتقيقه ىلع إحاكم األحاكم")ص/ راوي احلديث:
 (..." أ ه5323بل ترجم هل أشياء من قصة فاطمة هذه بطريق اإلشارة إيلها ) (:" هذا احلديث لم خيرجه ابلخاري يف صحيحه هكذا،2برقم)

 .-ريض اهلل عنها -فاطمة بنت قيس اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ية مسلم، وليس املراد أنه طلقها بلفظ" ابلتة".ابلتة : آخر اتلطليقات اثلالث كما يف روا •
 .لوكيلفأرسل إيلها وكيله بشعري : متعة فحسبتها يه انلفقة الواجبة، و" وكيله" بالرفع فاعل، ويف رواية ملسلم: "أرسل إىل زوِج" أي بواسطة ا •

أنها استقلت انلفقة: رأت  -هنا-فسخطته : السخط: ضد الرضا، قال يف )خمتار الصحاح(: أسخطه: أغضبه، وتسخط عطاءه استقله. فاملراد  •
 .أنها قليلة

 .يغشاها أصحايب : يراد بغشيانهم، كرثة ترددهم إيلها، لصالحها وفضلها •

 .فآذنيين : بمد اهلمزة، أي أعلميين •

 .القريش العدوي، صحايب -ساكن اهلاءمفتوح اجليم -أبو جهم :  •

ن فال يضع عصاه عن اعتقه : العاتق ما بني العنق واملنكب، وهو ماكن وضع العصا. وهذا اتلعبري، كناية عن شدته ىلع النساء، وكرثة رضبه هل •
 ."يه شدة ىلع النساءويفرس هذا املعىن روايتا مسلم:  األوىل: "وأما أبو جهم فرجل رَضاب للنساء". واثلانية: "وأبو جهم ف

 فصعلوك : بضم الصاد: الفقري •

 .فكرهته : لشدة سواده ولكونه موىل •

 .واغتبطت به : بفتح اتلاء وابلاء، من الغبطة ، ويه تمين مثل حال املغبوط من غري إرادة زواهلا عنه وليست من احلسد املنيه عنه •

 :فوائد احلديث
ا ثالثا" ليس معناه، تكلم بهن دفعة واحدة، فهذا حمرم غضب منه انليب صىل اهلل جواز اتلطليق ثالثا إذا اكنت متفرقة متباعدة، وقوهل: "طلقه .1

: "اكن قد طلقها قبل هذا اثنتني". وكما ورد يف بعض ألفاظ -كما قال انلووي-عليه وسلم وقال: " أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟ ". ولكنه 
 ."من طالقهاهذا احلديث يف مسلم " أنه طلقها طلقة اكنت بقيت هلا 

 .أن املطلقة طالقًا باتًّا، ليس هلا نفقة وال سكىن يف عدتها، ما لم تكن حاماًل  .2

 ."جواز اتلعريض خبطبة املعتدة ابلائن، حيث قال: " فإذا حللت فآذنيين .3

يبرصها إذا وضعت ثيابها، وأمرها أن ختربه بانتهاء 
عدتها. فلما اعتدت خطبها )معاوية( و )أبو جهم( 
فاستشارت انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك. بما أن 

فإنه لم يرُْش  -ال سيما للمستشري-انلصح واجب 
ا جهم شديد ىلع النساء عليها بواحد منهما؛ ألن أب

ومعاوية فقري ليس عنده مال، وأمرها بناكح أسامة، 
فكرهته لكونه َمْوىَل. و لكنها امتثلت أمر انليب صىل 
اهلل عليه وسلم، فقبلته، فاغتبطت به، وجعل اهلل فيه 

 خرياً كثرياً.

When he, may Allah's peace and blessings be upon 

him, remembered that the Companions frequently visit 

the house of Umm Shareek, he ordered Faatimah to 

spend her `Iddah at the house of Ibn Umm Maktoom, 

because he was a blind man and would not see her 

when she would take off her clothes. He ordered her to 

inform him when her `Iddah would be over.  When she 

completed her `Iddah, both Mu`aawiyah and Abu Jahm 

proposed to her, so she consulted the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him.  As sincere 

advice is mandatory – especially for the one who seeks 

counsel – the, Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, did not advise her to marry any 

of them, since Abu Jahm was harsh with women and 

Mu`aawiyah was poor and penniless. Instead, he, may 

Allah's peace and blessings be upon him, ordered her 

to marry Usaamah, but she disliked that because he 

was a freed slave.  However, she obeyed the command 

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

upon him, and accepted Usaamah. She was pleased 

with him, and Allah placed a great deal of good in him. 
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 .ذكر الغائب بما يكره ىلع وجه انلصح، ال يكون حينئذ غيبة حمرمة .4

 .به الزوجة واألويلاء فـأسامة اكن مملواك وأعتق وفاطمة قرشيةجواز نكاح غري املاكفئ يف النسب، إذا رضيت  .5

 .وجوب انلصح للك أحد ال سيما املستشري، فمن استشارك فقد ائتمنك، وأداء األمانة واجب .6

 .تسرت املرأة عن الرجال، وابتعادها عن أمكنتهم وجمتمعاتهم .7

املرأة إىل الرجل، فقد أمرها باالعتداد عند هذا األعَم تلبتعد بذلك عن  ليس يف أمرها باالعتداد يف بيت ابن أم مكتوم ديلل ىلع جواز نظر .8
 .: }وقْل لِلُْمؤمنَاِت يغضضن من أبصارِهن {-تعاىل-الرجال، وال يلزم منه جواز انلظر إيله، قال اهلل 

 .جواز اخلطبة ىلع خطبة الغرِي إذا لم يعلم باخلاطب، أو علم أنه لم جُيب .9

 .ىل اهلل عليه وسلم خري وبركة، سواء أحبه اإلنسان أو الأن امتثال أمر انليب ص .10

 .املبالغة يف الالكم ال يعترب كذبا لقوهل:" فال يضع عصاه عن اعتقه"، ومن املعلوم أنه يضعها يف حال أكله ونومه .11

 . العمل بالواكلة وشهرتها عندهم .12

 املراجع:املصادر و

يل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، إسماع بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه.  1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 ه،،1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6020) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يًّا : بكرس عني، فتشديد ميم، ومثله "رميا" يف •  الوزن، واملعىن: يف حالة غري مبينة، ال يدرى فيه القاتل، وال حال قتله، فوجد بينهم قتيل. يف ِعمِّ
يًّا : أي يف تراٍم جرى بينهم فوُجد بينهم قتيال •  .أو ِرمِّ

 .َسوط : ما يرضب به من جدل؛ سواء اكن مضفورا، أو ال •

 .عصا : ما يتخذ من خشب وغريه للتوكؤ، أو الرضب •

 .العقل: ادلية، ومعناه: فديته قدر دية قتل اخلطأفعقله عقل اخلطأ :  •

 .قَوَد : بفتح القاف والواو، واملعىن: القصاص؛ سيم قودا؛ ألنه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه •

يَّا يكون بينهم حبجر، أو  يَّا، أو ريمِّ مِّ َمن قُتيل يف عي
بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود 

يه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل، يد
 واملالئكة وانلاس أمجعني

 

Whoever is killed in ambiguous 
circumstances, or when people are 

throwing stones, or by a whip, his blood 
money is the blood money of 

unpremeditated killing. Whoever is killed 
intentionally, retaliation becomes due. If 
anyone tries to prevent it, upon him is the 
curse of Allah, the angels, and all people. 

 :احلديث .2114
صىل اهلل عليه -عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل 

يَاً يكون بينهم »: -وسلم ّيا، أو ِرمِّ من قُِتَل يف ِعمِّ
طإ، ومن َقتََل َعْمَداً حبََجٍر، أو بَِسْوٍط، َفَعْقلُُه َعْقُل خ

َفَقوَُد يََديِْه، فمن َحاَل بينه وبينه فعليه لعنة اهلل، 
 «.واملالئكة وانلاس أمجعني

** 

2114. Hadith: 

`Abdullah ibn Abbaas reported that the Messenger of 

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

said: ''Whoever is killed in ambiguous circumstances, 

or when people are throwing stones, or by a whip, his 

blood money is the blood money of unpremeditated 

killing. Whoever is killed intentionally, retaliation 

becomes due. If anyone tries to prevent it, upon him is 

the curse of Allah, the angels, and all people”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن ُك شخص قُتل بني قوم اكنوا 
يرتامون فيما بينهم أو يف حالة غري مبينة و سبب 
اغمض اكلزحام ثم جهل قاتله فإنه جيعل قتله قتل 

خطأ ىلع بيت مال املسلمني، خطأ وتكون ديته دية 
عمدا فقود يده أي فعليه  -بابلناء للفاعل-ومن َقتَل 

قود نفسه، أو فحكم قتله قود نفسه، وعرب بايلد عن 
انلفس جمازا، أو املعىن: فعليه قود عمل يده اذلي هو 
القتل، فأضيف القود إىل ايلد جمازا، فمن حال بني 

ل عن قتله، بعد القاتل  بني القود بمنع أويلاء املقتو
طلبهم ذلك، فقد عرض نفسه للعنة اهلل فال يقبل 

 اهلل منه توبة وال فرضاً وال نفال لعظيم جرمه.

** 

This Hadith shows that anyone who is killed among 

people who were throwing objects at each other, or 

killed in ambiguous circumstances due to crowd or the 

like, and the killer is unknown, then the blood money 

will be like that of accidental murder, to be reimbursed 

by the Muslim treasury. However, in case of intentional 

killing, legal retribution is due. Anyone who prevents the 

guardians of the killed person from taking retribution, 

after having demanded it, has exposed himself to divine 

curse. Allah will not accept his repentance, religious 

duties, or voluntary good deeds, due to the gravity of 

his crime. 
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 .عمدا فقود يديه : أي فعليه قود نفسه، أو فحكم قتله قود نفسه، أو فعليه قود عمل يده اذلي هو القتل •

 .فمن حال بينه : أي بني القاتل •

 .وبينه : أي بني القود بمنع أويلاء املقتول عن قتله، بعد طلبهم ذلك، وليس املراد به طلب العفو عن القصاص •

 :فوائد احلديث
يّا؛ وهو اذلي يقتل يف زحام، فيجهل قاتله؛ كزحام الطواف، والسيع، وريم اجلمار، فهذا ديته من بيت مال املسلمني .1  .قتيل الِعمِّ

أما القتل بريم حجر، أو سوط، أو عصا مما ال يقتل اغبلا، فهذا شبيه باخلطأ من حيث عدم وجوب القصاص، وشبيه بالعمد من حيث تغليظ  .2
 .ادلية؛ فدية شبه العمد كدية العمد قدرا

 ."ن قتل عمدا فهو قودبقوهل: "وم -صىل اهلل عليه وسلم-أما قتل العمد العدوان فإنَّ فيه القود، وهو القصاص، وقد أشار إيله  .3

ألنها  أن القصاص أو ادلية إذا وجب، فحالت يد ظاملة عن تنفيذه، فعىل تلك ايلد احلائلة بني ادلية أو القود، وبني أويلاء القتيل لعنة اهلل؛ .4
 .منعت أصحاب احلق من حقهم

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احل  -سنن أيب داود  -  للنسايئ الصغرى السنن  بريوت –ميد: املكتبة العرصية، صيدا سليمان بن األشعث السِّ
 ابن: ماجه ابن سنن - 1986 – 1406 اثلانية،: الطبعة -حلب – اإلسالمية املطبواعت مكتب-غدة أبو الفتاح عبد: حتقيق- النسايئ ، شعيب بن أمحد/

منحة العالم يف  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -دار إحياء الكتب العربية  -يقابلا عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه
 -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان

 -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -م  2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي 
املكتبة اإلسالمية  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -عناية عبد السالم السليمان 

ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس  - -1427الطبعة األوىل  -ويمحتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بي -القاهرة
َّوِي دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل/   -األبلاين  -م صحيح اجلامع الصغري وزياداته  1996 - ـه 1416اإلثيويب الَول

 .يمدار املكتب اإلسال
   (58202) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قم : فعل أمر بالقيام: أي قم أيها املخاطب. •
 .فرغب عنها -صىل اهلل عليه وسلم-مها : أي املرأة اليت عرضت نفسها للزواج ىلع رسول اهلل فعلِّ  •

 :فوائد احلديث
ا، فيصح بكل ما تراىض عليه الزوجان، أو من إيله والية العق .1  .دجواز أن جُيعل تعليم القرآن صداقًا، وأنه يصح أن يكون شيئًا يسرًيا جدًّ

 .احلر صداقًا جواز أخذ األجرة ىلع تعليم القرآن وجعل منفعة .2

 .أن أقل الصداق غري مقدر .3

 .احلديث فيه إشارة إىل احلضِّ ىلع تعليم القرآن، وِعَظِم شأِن حامليه، ال سيما العاملني به .4

 .والية اإِلمام ىلع املرأة اليت ال ويل هلا، إذا أذنت ورغبت يف الزواج .5

ما حتفظ من القرآن؟ قال: سورة ابلقرة أو اليت 
تليها. قال: فقم فعلمها عرشين آية، ويه 

 امرأتك.
 

"How much have you memorized of the 
Qur’an?" He said: "Surat-ul-Baqarah or the 
one that follows it." He said: "Stand up and 
teach her twenty verses; she is your wife". 

 :احلديث .2115
عن أيب هريرة، حنو قصة سهل بن سعد يف الزتويج 

ما حتفظ من »بالقرآن ولم يذكر اإلَزاَر واخلَاَتَم، فقال: 
قال: سورة ابلقرة أو اليت تَليها. قال: فُقْم « القرآن؟

 فعلِّمها عرشين آية، ويه امرأتك.

** 

2115. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

a story similar to that of Sahl ibn Sa‘d on marriage in 

exchange for the Qur’an, but he did not mention the 

lower garment and the ring. The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "How much 

have you memorized of Qur’an?" He said: "Surat-ul-

Baqarah or the one that follows it." He said: "Stand up 

and teach her twenty verses; she is your wife". 

 منكر.  :درجة احلديث
** 

Munkar/Denounced. Hadith Grade: 

يف قصة املرأة اليت  -ريض اهلل عنه-ذكر أبو هريرة 
 -اهلل عليه وسلم صىل-عرضت نفسها ىلع رسول اهلل 

-يلزتوجها، فرغب عنها أن رجاًل طلب من انليب 
صىل -أن يزوجه إياها, فسأهل  -صىل اهلل عليه وسلم

عن املقدار اذلي حيفظه من القرآن,  -اهلل عليه وسلم
فأجابه الرجل بأنها سورة ابلقرة أو اليت تليها, فزوجه 

من هذه املرأة, وجعل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
هرها أن يعلمها عرشين آية, والصداق إنما رُشع يف م

األصل يلكون حًقا للمرأة تنتفُع به، فإذا رضيت 
بالعلم وادلين، اكن هذا من أفضِل املهور وأنفِعها 

 وأجلِّها.

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

the story of the woman who offered herself to the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, in marriage but he was not interested in 

her. A man asked the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, to marry that woman off to him. 

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

upon him, asked the man how much he had memorized 

of the Qur’an. The man said that he learned Surat-ul-

Baqarah or the next chapter. Hence, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, married the 

woman off to him with a dowry of teaching her twenty 

verses. The dowry is required, for it is a right for the 

woman to make use of. If she is satisfied with his 

knowledge and religion, that would be the best, most 

useful, and noblest dowry to receive. 
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 .أنه ينبيغ ذكر الصداق يف العقد ألنه أقطع للزناع، وأنفع للمرأة .6

 املراجع:املصادر و

ِغرِي للصنعاين, ت:  -سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث.  -سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية.  - ُح اجلَاِمع الصَّ اتلَّنويُر رَشْ
د إبراهيم, مكتبة دار السالم، ط:  د إسحاق حممَّ كتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. م - ـه1432، 1حممَّ

اململكة العربية السعودية الطبعة:  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر،  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
الكويت، الطبعة:  -ب, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية كشف اللثام رشح عمدة األحاكم للسفاريين, ت: نور ادلين طال -م  2014 - ـه 1435األوىل، 
فيض القدير رشح  - ـه 1431رياض األفهام يف رشح عمدة األحاكم للفاكهاين, ت: نور ادلين طالب, دار انلوادر، الطبعة: األوىل  -ه. 1428األوىل، 

 -األم لألبلاين, مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع  -ضعيف أيب داود  -ه.  1356اجلامع الصغري للمناوي, املكتبة اتلجارية الكربى , الطبعة: األوىل، 
مجع وترتيب: أمحد بن عبد  -: اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -املجموعة األوىل - ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  1423 -الكويت , الطبعة : األوىل 

 .الرزاق ادلويش
   (58064) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 مسند أمحد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اعة، وطول القيام، والسكوت، وادلاعء، وهو أشهرها. وعند الفقهاء: القنوت: ادلاعء يف القنوت : يف اللغة يطلق ىلع عدة معاٍن منها: دوام الط •

 الصالة قائماً، وهذا معىن )يقنت( هنا.
 :فوائد احلديث

 .اكن يقنت يف صالة الفجر عند احلاجة وانلازلة -صىّل اهلل عليه وسلّم-املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه  .1

يف غري الوتر، إالَّ أن تزنل باملسلمني نازلة، فيقنت ُك مصلٍّ يف مجيع الصلوات، لكنه يف الفجر واملغرب آكد بما قال شيخ اإلسالم: ال يقنت  .2
 .لم يقنت دائًما يف يشء من الصلوات -صىل اهلل عليه وسلم-يناسب تلك انلازلة، ومن تدبر السنة علم علًما قطعيًّا أنَّ انليبَّ 

أن االستمرار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع، وإنما يفعل ذلك عند احلاجة يف بعض نقل أبو مالك األشجيع عن أبيه  .3
، ولم يسمع -ريض اهلل عنهم-وهو ابن عرش سنني، وصىّل وراء اخللفاء الراشدين  -صىّل اهلل عليه وسلّم-األحيان، ألن أباه قد صىّل خلف انليب 

 .و اكن سنة راتبة  نلقل نقاًل صحيحاً أحداً منهم يقنت يف الفجر بغري سبب، ول

 املراجع:املصادر و

م.   توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة  2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
اململكة العربية  -الضعيفة، للشيخ األبلاين، دار املعارف، الرياض  م.  سلسلة األحاديث 2003 - ـه 1423األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، 

اململكة العربية  -م.  بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر،  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 1992 - ـه 1412السعودية، الطبعة: األوىل، 
 .ه1428 1 رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، طم.  منحة العالم يف 2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 

   (10933) الرقم املوحد:

يقنت  -ىل اهلل عليه وسلمص-ما زال رسول اهلل 
  يف الفجر حىت فارق ادلنيا

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, never ceased to 

observe the Qunoot supplication in the 
dawn prayer until he passed away. 

 :احلديث .2116
ما زال »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

يقنت يف الفجر  -صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 «.حىت فارق ادلنيا

** 

2116. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

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

and blessings be upon him, never ceased to observe 

the Qunoot supplication in the dawn prayer until he 

passed away". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه -يدل احلديث الرشيف ىلع أن انليب 
لم يزل مواظباً ىلع القنوت يف صالة الفجر  -وسلم

، لكن احلديث ال يصح، -تعاىل-حىت توفاه اهلل 
يه عل-وليس يف معناه ما يثبت، واملعروف من هديه 

هو القنوت يف انلوازل يف سائر  -الصالة والسالم
 الصلوات.

** 

This Hadith indicates that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, incessantly adhered 

to reciting the supplication of Qunoot in the Fajr (dawn) 

prayer until he passed away. However, this Hadith is 

not authentic, and there are no authentic reports that 

support it. Rather, it is well-known from his guidance 

that he would recite Qunoot supplication in times of 

calamities in all prayers. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخرجه النسايئ وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبوهريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 احلجرات إىل آخر القرآن، سيم مفصاًل؛ لكرثة فواصله، ولقرص سوره.املفصل : هو من  •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية هذه الصفة، من اتلطويل فيما يطول، واتلخفيف فيما خيفف، ويف جتزئة القرآن، والصالة بهذه اتلجزئة .1

قُْرآَن الَْفْجِر إِنَّ قُْرآَن الَْفْجِر اَكَن احلكمة يف اتلطويل يف صالة الصبح: أنَّ مالئكة الليل ومالئكة انلهار حيرضونها؛ كما قال تعاىل: }وَ  .2
({ ]اإلرساء[، وألنَّه يقع يف وقت غفلة بانلوم، فاحتاج إىل اتلطويل؛ يلدرك انلاس الصالة، وأما تقصري املغرب فلقرص وقتها، وبيق 78َمْشُهوًدا )

 .مستحبات الصالة، وال تثقل ىلع العاجزينالظهر والعرص والعشاء ىلع األصل، يف أنَّ الصالة تكون وسًطا، فال ختفف عن 

ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل 
فصلينا وراء ذلك  -اهلل عليه وسلم من فالن 

اإلنسان واكن يطيل األويلني من الظهر، وخيفف 
 يف األخريني

 

I have never prayed behind anyone whose 
prayer more closely resembles that of the 
Messenger of Allah, may Allah’s peace and 
blessings be upon him, than so-and-so. We 
prayed behind him and he would lengthen 

the first two Rak‘ahs (units of prayer) of the 
Zhuhr and shorten the last two. 

 :احلديث .2117
ما صليت وراء »قال:  -ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من 
فصلينا وراء ذلك اإلنسان واكن يطيل  -فالن 

األويلني من الظهر، وخيفف يف األخريني، وخيفف يف 
العرص، ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل، ويقرأ يف 

الصبح العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ يف 
 «.بسورتني طويلتني

** 

2117. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: "I have never prayed behind anyone whose 

prayer more closely resembles that of the Messenger 

of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

than so-and-so. We prayed behind him and he would 

lengthen the first two Rak‘ahs (units of prayer) of the 

Zhuhr and shorten the last two, and he would make the 

‘Asr shorter; in the Maghrib, he would recite the short 

Mufassal surahs; and he would recite Surat-ush-Shams 

and similar-sized Surahs in the ‘Ishaa and recite two 

long Surahs in the Fajr prayer". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث أن أحد أئمة املسجد انلبوي اكن شبيه 
واكن  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة بصالة انليب 

يل يف الركعتني األويلني من الظهر يقتدي به يف اتلطو
واتلخفيف يف األخريني ويف العرص أيضاً، والقراءة يف 
املغرب بقصار املفصل ويف العشاء بالليل إذا يغىش 

 ومثيالتها، واتلطويل يف صالة الصبح.

** 

This Hadith points out that there was an imam in the 

Prophet’s masjid whose prayer resembled that of the 

Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon 

him. He would imitate the Messenger in terms of the 

length of each Rak‘ah. He would lengthen the first two 

Rak‘as of the Zhuhr prayer and shorten the last two. He 

would do so in the ‘Asr also. He would recite the short 

chapters of the Mufassal chapters (from Surah Qaf  till 

the end of the Qur’an) in the Maghrib prayer. In the 

‘Ishaa prayer, he would recite Surat-ul-Layl and similar-

sized Surahs. He would lengthen the Fajr prayer. 
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صىّل اهلل عليه -ويصيل مثل صالته اليت اكن يصليها بأصحابه، وقد قال  -صىّل اهلل عليه وسلّم-ينبيغ لإلمام أن يتحرى االقتداء بانليب  .3
كبري السن أو ضعيف القوة أو صاحب  ، وىلع اإلمام أن يرايع حال من خلفه ممن حيتاج إىل اتلخفيف من«صلوا كما رأيتموين أصيل»: -وسلّم

 .احلاجة، واهلل تعاىل أعلم

عدم االقتصار ىلع قصار املفصل يف صالة املغرب، فاملداومة عليه خالف السنة، واحلق أنَّ القراءة يف  -صىل اهلل عليه وسلم-هدي انليب  .4
قرأ باألعراف، والصافات، وادلخان، والطور، وسبح، واتلني، املغرب تكون بطوال املفصل وقصاره، وسائر السور، قال ابن عبد الرب: روي أنه 

 .واملرسالت، واكن يقرأ فيها بقصار املفصل، ولكها آثار صحاح مشهورة

املفصل ىلع الراجح يبتدىء من سورة احلجرات، وينتيه بآخر القرآن، فطوال املفصل من احلجرات إىل سورة انلبأ، ووسطه من انلبأ إىل  .5
 .ن الضىح إىل آخر القرآن، وسيم مفصاًل؛ لكرثة فواصلهالضىح، والقصار م

 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م.  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة،  -
سنن النسايئ. مكتب املطبواعت  -م.  2014 - ـه 1435ية السعودية الطبعة: األوىل، اململكة العرب -حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

صحيح وضعيف  -ه. 1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -. 1406حلب. الطبعة اثلانية ،  -اإلسالمية 
من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة  -املجاين  -مج منظومة اتلحقيقات احلديثية سنن النسايئ، للشيخ األبلاين. مصدر الكتاب : برنا

بريوت، الطبعة اثلانية، -مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم-باإلسكندرية. 
 .ه1399

   (10918) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

ضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم ما من مسلم يتو
فيصيل ركعتني، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إال 

 وجبت هل اجلنة
 

If any Muslim performs ablution well then 
stands and prays two Rak`ahs while 

focused on them with his heart and his 
face, Paradise is guaranteed for him. 

 :احلديث .2118
، قال: اكنت علينا - عنهريض اهلل-عن عقبة بن اعمر

راعية اإلبل فجاءت نَوبيت فَروَّْحتُها بَعيِشٍّ فأدركُت 
قائما حُيدث انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ما من مسلم يتوضأ فيُحسن »فأدركت ُمن قوهل: 
وُُضوءه، ثم يقوم فيصيل ركعتني، مقبل عليهما بقلبه 

ت: ما أجود هذه ، قال فقل«ووجهه، إال وَجَبْت هل اجلنة
فإذا قائل بني يدي يقول: اليت قبلها أجود فنظرُت فإذا 
عمر قال: إين قد رأيتك جئت آنفا، قال: "ما منكم 

الوضوء ثم يقول:  -أو فيُسِبغُ -من أحد يتوضأ فيبلغ 
أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا عبد اهلل ورسوهل إال 

 «.أيها شاءفتُِحْت هل أبواب اجلنة اثلمانية يدخل من 

** 

2118. Hadith: 

`Uqbah ibn `Aamir, may Allah be pleased with him, 

reported: "We were entrusted with the task of tending 

the camels. When I returned from my shift in the 

evening, I found the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, standing and 

addressing the people. I heard him saying: 'If any 

Muslim performs ablution well then stands and prays 

two Rak`ahs while focused on them with his heart and 

his face, Paradise is guaranteed for him.' I said: 'What 

a fine thing is this!' Thereupon, I heard someone in front 

of me saying: 'What he said before it was even finer.' I 

looked and it was `Umar (ibn al-Khattaab) who then 

said: 'I see that you have just come. He said: "If anyone 

of you performs ablution thoroughly then says: 'I bear 

witness that there is no god but Allah and that 

Muhammad is the slave of Allah and His Messenger,' 

the eight gates of Paradise would be opened for him 

and he may enter from whichever of them he wishes ".

" ' 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

حييك هذا احلديث ما جاء من اذلكر املستحب عقب 
الوضوء: فيف قول عقبة بن اعمر: " اكنت علينا راعية 
اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعىش" معىن هذا الالكم 
أنهم اكنوا يتناوبون  ىلع ريع إبلهم فيجتمع اجلماعة 
ويضمون إبلهم بعضها إىل بعض فرياعها ُك يوم 

أرفق بهم، وينرصف ابلاقون يف واحد منهم؛ يلكون 
يْع. وأما قوهل: "روحتها  مصاحلهم، والراَِعية يه الرَّ
بعيش" أي رددتها إىل مراحها يف آخر انلهار، وَتَفرَّْغت 
من أمرها، ثم جئت إىل جملس رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم. وقوهل صىل اهلل عليه وسلم: )فيصيل 

مقبل: أي وهو ركعتني مقبل عليهما بقلبه ووجهه(  
مقبل، وقد مجع صىل اهلل عليه وسلم بهاتني اللفظتني 
أنواع اخلضوع واخلشوع؛ ألن اخلضوع يف األعضاء، 
واخلشوع بالقلب. ومعىن قول عقبة: "ما أجود هذه 

** 

This Hadith relates the recommended Dhikr to be said 

after performing ablution. `Uqbah ibn `Aamir, may Allah 

be pleased with him, reports that the Companions used 

to take turns in grazing the camels. A group of them 

would gather their camels and entrust one of them to 

take the herd to the pasture for the day. This was 

convenient for them as the rest could tend to their 

affairs. Once when `Uqbah finished his shift, he 

returned the camels in the evening then went to the 

assembly of the Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him. He found him addressing 

the people and he heard him saying that whoever 

performs ablution well then prays two Rak`ahs in which 

he is focused with his heart and face, Paradise is 

guaranteed for him. By using these two terms 'heart 

and face', the Prophet gathered all the kinds of 

submissiveness and humbleness, because 

submissiveness is the action of the body parts while 

humbleness is the action of the heart. Upon hearing the 

statement of the Prophet, `Uqbah said: "What a fine 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فيسبغ : اإلسباغ اإلتمام واإلكمال، وإيصال املاء إىل مجيع العضو من أعضاء الوضوء. •
 .اجلنة : دار انلعيم يف اآلخرة، مجعها جنان •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة الوضوء، وما يعود به ىلع صاحبه من اثلواب اجلزيل .1

 .به من األجر العظيممرشوعية إسباغ الوضوء وإتمامه، وصالة ركعتني خبشوع بعده، وما حيصل  .2

 .فضل هذا اذلكر اجلليل، وأنه سبب السعادة األبدية، وهو مستحب .3

 .أن إسباغ الوضوء، واإلتيان بعده بهذا اذلكر، من أقوى األسباب يف دخول اجلنة .4

 .إثبات ابلعث، واجلزاء بعد املوت .5

 .إثبات وجود اجلنة وأن أبوابها ثمانية .6

 يف احلديث ديلل ىلع مرشوعية اجلمع بني الطهارتني ويه: الطهارة من احلدث، والطهارة من الرشك وسائر ابلدع، ألن الشهادتني فيها طهارة .7
 .من الرشك وابلدع

 املراجع:املصادر و

ياء الرتاث العريب، ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إح1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
 بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. ه1392 بريوت، –، دار إحياء الرتاث العريب 2بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي، ط

 .األوىل الطبعة الرسالة، مؤسسة السليمان، السالم عبد عناية الفوزان، صالح الشيخ تأيلف املرام،
   (8388) الرقم املوحد:

"يعين هذه اللكمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة، 
وجودتها من جهات، منها: أنها سهلة متيرسة يقدر 

أحد بال مشقة، ومنها أن أجرها عظيم.   عليها ُك
قوهل: "جئت آنفا" أي قريبا  وأما قوهل صىل اهلل عليه 
وسلم: )فيبلغ أو يسبغ الوضوء(: الرتدد من الراوي 
وهما بمعىن واحد، أي: يتمه ويكمله فيوصله 
مواضعه ىلع الوجه املسنون، عليه يستحب 

إال  للمتويضء أن يقول عقب وُُضوئه: أشهد أن ال هلإ
اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل، 
وينبيغ أن يَُضمَّ إيله ما جاء يف رواية الرتمذي متصال 
بهذا احلديث: )امهلل اجعلين من اتلوابني واجعلين 
من املتطهرين(. ويستحب أيضا: أن يضم إيله ما رواه 
النسايئ يف كتابه عمل ايلوم والليلة مرفواع: 

 وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت، )سبحانك امهلل
 وحدك ال رشيك لك، أستغفرك وأتوب إيلك(.

thing this is!" By 'this', he meant this statement or this 

benefit or this piece of glad tidings or this act of worship. 

It is 'fine' because it is easy and everyone can do it 

without hardship, and because its reward is great. 

Hence, it is recommended that the person who 

performs ablution says immediately after performing it: 

"I bear witness that there is no god but Allah without 

any partners, and I bear witness that Muhammad is His 

slave and messenger." He should also say the Dhikr 

mentioned in the narration of At-Tirmidhi in connection 

to this Hadith: "O Allah, make me one of those who oft 

repent and make me one of those who purify 

themselves." It is also recommended that he says the 

Dhikr mentioned in the narration of An-Nasaa'i in his 

book `Amal-ul-Yawm wal-Laylah: "Exalted are You, O 

Allah, and praise be to You. I bear witness that there is 

no god worthy of worship but You, alone without 

partners. I seek Your forgiveness and I repent to You". 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 مطل الغين : تأخري القادر ىلع األداء ما استحق أداؤه بغري عذر. •
 .والظلم: وضع اليشء يف غري حمله، واملطل ظلم ألنه وضع املنع موقع القضاء ظلم : حيرم عليه، •

 .ميلء : هو امليلء بماهل، وبدنه، وقوهل: بماهل: القدرة ىلع الوفاء. وبدنه: إماكن إحضاره بمجلس احلكم. وقوهل: أن ال يكون مماطال •

 .متناع بل يأخذه احلاكم قهرا ويوفيهفليتبع : فليقبل اإلحالة؛ ألنه ال يتعذر استيفاء احلق منه عند اال •

 :فوائد احلديث
 .حتريم مطل الغىّن، ووجوب وفاء ادلين اذلي عليه لغريمه .1

 .اتلحريم خاص بالغين املتمكن من األداء، أما الفقري، أو العاجز ليشء من املوانع، فهو معذور .2

تبَع أحدكم ىلع ميلء مطل ا
ُ
لغين ظلم، وإذا أ

  فليتبع
Procrastination in payment of a debt by a 

rich man is injustice, but when one of you is 
referred for payment to a wealthy man, let 

him be referred. 

 :احلديث .2119
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

تِْبَع » قال: -اهلل عليه وسلم
ُ
َمْطُل الغين ظلم، وإذا أ

 «.أحدكم ىلع َميِلٍء فَلْيَتْبَعْ 

** 

2119. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

blessings be upon him, said: "Procrastination in 

payment of a debt by a rich man is injustice, but when 

one of you is referred for payment to a wealthy man, let 

him be referred". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث الرشيف أدب من آداب املعاملة 
يأمر املدين  -صىل اهلل عليه وسلم-احلسنة. فهو 

كما يرشد الغريم إىل حسن املطابلة.  حبسن القضاء،
أن الغريم إذا طلب  -صىل اهلل عليه وسلم-فبني 

حقه، أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة، فإن تأخري 
حقه عند الغين القادر ىلع الوفاء، ظلم هل، أنه دون 
حقه بال عذر. وهذا الظلم يزول إذا أحال املدين 

منه، فَلْيَْقبَل الغريم ىلع ميلء يسهل عليه أخذ حقه 
الغريم احلوالة حينئذ. فيف هذا حسن االقتضاء منه، 
وتسهيل الوفاء، كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بيق 

 ادلين بذمة املدين املماطل.

** 

This Hadith guides to one of the manners of kind 

treatment. In this Hadith, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, orders the debtor to 

pay the debt kindly and advises the creditor to request 

what is his kindly as well. The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, clarified that if the 

creditor demanded his money, or his demand was 

understood from a sign or a hint, then delaying his right 

on the part of the wealthy debtor ـــ   who can afford to 

pay his debt ـــ   would be considered injustice because 

the debtor, in this case, would be holding back the 

creditor's right without an excuse. Such injustice would 

be alleviated in case the debtor transfers his creditor to 

another debtor who can pay him the debt easily. At that 

point, the creditor is advised to accept that transfer. The 

acceptance would be an expression of polite demand 

of the debt as well as an easier means to take his 

money; not to mention that injustice, which would have 

continued had the debt remained in the procrastinator's 

liability, would be alleviated. 
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لقان بالغىن القادر. أما املعرس فيحرم اتلضييق عليه؛ حتريم مطابلة املعرس، ووجوب إنظاره إىل امليرسة؛ ألن حتريم املطل ووجوب الوفاء متع .3
 .ألنه معذور، و مالحقته بادلين حرام

 .يف احلديث حسن القضاء من املدين، بأن ال يماطل الغريم، وفيه حسن االقتضاء من الغريم بأن يقبل احلوالة إذا أحاهل املدين ىلع ميلء .4

 .ء، وجب عليه قبول احلوالةظاهر احلديث أنه إذا أحال املدين الغريم ىلع ميل .5

 .مفهومه أنه ال جيب ىلع املحال قبول احلوالة إذا أحاهل ىلع غري ميلء .6

( 3( صادقا بوعده، فليس بمماطل. )2( أن يكون قادراً ىلع الوفاء، فليس بفقري. )1فرس العلماء "امليلء" بأنه ما اجتمع فيه ثالث صفات: ) .7
 .احب جاه، أو يكون أباً للمحال، فال يسمح القايض هل بمرافعتهيمكن جلبه إىل جملس احلكم، فال يكون ص

ة ىلع من قال العلماء: إن مناسبة اجلمع بني هاتني اجلملتني أنه ملا اكن املطل ظلماً من املدين، طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول احلوال .8
 .ال يلحقه منه رضر وهو امليلء

 .املحيل إىل ذمة املحال عليهظاهر احلديث، انتقال ادليْن من ذمة  .9

 .اإلرشاد إىل ترك األسباب القاطعة الجتماع القلوب، ألن ذلك هو احلكمة يف الزجر عن املماطلة .10

 املراجع:املصادر و

، دار اثلقافة 2عمدة األحاكم من الكم خري األنام، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
 رشح العالم تيسري.  م 2006 – 1427ه. تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل 1408ربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الع

 مكتبة - اإلمارات الصحابة، مكتبة ،10ط حالق، حسن بن صبيح حممد: فهارسه وصنع أحاديثه وخرج عليه وعلق حققه للبسام، األحاكم عمدة
ه. صحيح 1422ه. صحيح ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق, ط 1426ابعني، القاهرة، اتل

 .مسلم, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب
   (6141) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود، والنسايئ يف السنن الكربى، وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-ملعون : من اللعن: وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل  •
 .امرأته : زوجته •

 .من أَت : من جامع امرأته •

 :فوائد احلديث
 .حتريم إتيان النساء يف أدبارهن .1

 .أن االستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها جائز .2

احلكمة العظيمة من حتريم هذا اليشء؛ وذلك ألنه حيصل به مفاسد عظيمة ويه أن اإلنسان يطأ يف ماكن القذر واألذى، وأن انلطفة اليت بيان  .3
 .يزنهلا يف دبر امرأته لو أنزهلا يف حملها اذلي أذن اهلل لاكن به إجناب الودل، وأنه يؤدي حلصول األمراض

 املراجع:املصادر و

توِضيُح  -سبل السالم، للصنعاين. انلارش: دار احلديث.  -م 1993 - ـه1413دار احلديث، مرص. الطبعة: األوىل، نيل األوطار، للشواكين. انلارش:   -
مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش :  -م  2003 - ـه 1423األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 

 -بريوت.  -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -م  2001 - ـه 1421لرسالة الطبعة : األوىل ، مؤسسة ا
فتح  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
صحيح أيب داود، للشيخ األبلاين.  -م 2009 - 1430الطبعة األوىل  -ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش 

 .م 2002 - ـه 1423انلارش : مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ، الكويت. الطبعة : األوىل ، 
   (58090) الرقم املوحد:

 Cursed is the one who has anal intercourse  ملعون من أىت امرأته يف دبرها
with his wife. 

 :احلديث .2120
صىل اهلل عليه -عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل 

 «.ملعون من أَت امرأته يف ُدبُِرها»: -وسلم

** 

2120. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

upon him, said: "Cursed is the one who has anal 

intercourse with his wife". 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث الوعيد الشديد ملن جيامع زوجته يف 
-دبرها؛ حيث يرتتب ىلع ذلك الطرد من رمحة اهلل 

 أنه كبرية من كبائر اذلنوب ، وهذا ديلل ىلع-تعاىل
 فال حيل ملسلم أن يفعله.

** 

This Hadith contains a severe warning for whoever 

resorts to anal intercourse with his wife. This results in 

a person’s expulsion from the mercy of Allah, the 

Exalted. This shows that anal intercourse is a major sin, 

and it is therefore impermissible for a Muslim to do it. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ذ ذلك هو املتبادر من قول الصحايب "من السنة".إ -صىل اهلل عليه وسلم-من السنة : سنة انليب  •
 .إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب : أي اكنت عنده ثيب فزتوج معها بكًرا •

ذا تزوج ابلكَر ىلع اثليب: أقام من السنة إ
عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج اثليب: أقام 

 عندها ثالثا ثم قسم
 

It is from the Sunnah that if someone 
already has a wife and then marries a 

virgin, he should stay with her (the virgin) 
for seven days and then divide the nights 

between them. But if he marries a 
previously married woman, he should stay 

with her for three days, then divide the 
nights (between his wives). 

 :احلديث .2121
من السنة »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َج ابِلْكَر ىلع اثلَّيِِّب: أقام عندها سبعا ثم قََسَم.  إذا تََزوَّ
َج اثلَّيَِّب: أقام عندها ثالثا ثم َقَسمَ وإذا  قال أبو «.  تََزوَّ

نًَسا َرَفَعُه إىل انليب 
َ
-قالبة:" ولو ِشئُْت لَُقلُْت: إنَّ أ

 «.-صىل اهلل عليه وسلم

** 

2121. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

reported: “It is from the Sunnah that if someone already 

has a wife and then marries a virgin, he should stay with 

her (the virgin) for seven days and then divide the 

nights between them. But if he marries a previously 

married woman, he should stay with her for three days, 

then divide the nights (between his wives)."  Abu 

Qilaabah said: "If I wanted to, I would say that Anas 

attributed this Hadith directly to the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ب، أقام عندها من السنة أنه إذا تزوج ابلكر ىلع اثلي
سبًعا يؤنسها، ويزيل وحشتها وخجلها، لكونها 
حديثة عهد بالزواج، ثم قسم لنسائه بالسوية. وإذا 
تزوج اثليب أقام عندها ثالثًا، لكونها أقل حاجة إىل 
هذا من األوىل. وهذا احلكم الرشيد، َجاء يف هذا 
احلديث اذلي هل حكم الرفع، ألن الرواة إذا قالوا: 

صىل اهلل -فال يقصدون إال سنة انليب  من السنة،
، فقال أبو قالبة الراوي عن أنس: "لو -عليه وسلم

شئت لقلت إن أنًسا رفعه"؛ ألنه عندي مرفوع فهو 
عندي بلفظ: "من السنة" وبلفظ رصيح يف الرفع. 

-والرفع واحلديث املرفوع معناه املضاف إىل انليب 
ل رسول ، مثل قول الراوي: قا-صىل اهلل عليه وسلم

 كذا. -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

** 

It is a directive from the Sunnah that when someone 

marries a virgin, he should stay with her for seven days 

to keep her company, and to remove her loneliness and 

also her shyness about the fact that she is recently 

married. He should then divide his time equally 

between his wives. If he marries a woman who was 

previously married, he should stay with her for three 

days, as her need is less than that of the virgin’s.  This 

wise ruling is implied in this Hadith reported directly 

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

upon him, because when narrators say: "It is from the 

Sunnah," they can only mean the Sunnah of the 

Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. 
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صىل -لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إىل انليب : ألنه عندي مرفوع فهو عندي بلفظ: "من السنة" وبلفظ رصيح يف الرفع. الرفع نسبة القول للنيب  •
 .كذا -صىل اهلل عليه وسلم-قول الراوي: قال رسول اهلل ، مثل -اهلل عليه وسلم

 .وإذا تزوج اثليب : أي ىلع بكر قبلها •

 :فوائد احلديث
، وقد رصح بذلك سالم بن -صىل اهلل عليه وسلم-قول الراوي "من السنة كذا" يف حكم املرفوع ، ألن الظاهر أنه ينرصف إىل سنة الرسول  .1

؟ فقال هل سالم: وهل -صىل اهلل عليه وسلم-للحاج : إن كنت تريد السنة، هل يريد سنة انليب  عبد اهلل بن عمر للزهري ملا سأهل عن قول ابن عمر
 .يعنون بذلك إال سنته

 .إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب، أقام عندها سبعا يؤنسها، ويزيل وحشتها وخجلها، لكونها حديثة عهد بالزواج، ثم قسم لنسائه بالسوية .2

 .إذا تزوج اثليب أقام عندها ثالثا، لكونها أقل حاجة إىل هذا من األوىل .3

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. عمدة األحاكم من 1381، دار الفكر، دمشق، 1حاكم، إلسماعيل األنصاري، طه. اإلملام برشح عمدة األ1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1حيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طه. ص 1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (6145) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبوهريرة  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 من أدخل فرسا بني فرسني : أي من أجرى فرًسا يف السباق مع فرسني، وهذا الفرس اثلالث يسَم الُمَحلَِّل. •
 .وهو ال يؤمن أن يسبق : أي ال يعلم وال يعرف أنه سيسبق يقينًا •

 .أمن أن يسبق : أي يعلم ويعرف أن هذا الفرس سابق غري مسبوقوقد  •

ين من ذلك، قَِمار : بكرس القاف، وفتح امليم، بعدها ألف، آخره راء، والقمار هو: امليرس، ويشمل مجيع املغابلات، واملخاطرة باملال، غري ما استث •
 .اثلمينة ىلع لعب احلظ واملهارة، وتعد أوراق ايلانصيب نواًع من القمار والقمار اآلن تطورات وسائله وآالته، فهم جيرونه بانلقود، واألشياء

 :فوائد احلديث
هذا احلديث ديلل رشط من رشوط تصحيح املسابقات، وهو اخلروج من شبه القمار؛ وذلك بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج ُك  .1

 .واحد من املتسابقني شيئا لم جيز، إال بمحلل ال خيرج شيئا

من اإلمام، أو ممن لم يدخل يف السباق، أو من أحد املتسابقني دون اآلخر، فهو جائز بذهل، وأخذه ملن حاز السبق، إن اكن  فيه أن املال إن اكن .2
 .املال من املتسابقني لكيهما، ففيه خالف، والراجح جوازه بال حملل

و ال يؤمن يعين وه-من أدخل فرًسا بني فرسني 
فليس بقمار، ومن أدخل فرًسا بني  -أن يسبق

 فرسني وقد أمن أن يسبق فهو قمار
 

Whoever makes a horse take part in a race 
with two other horses, while not being 

certain it cannot be beaten, then this is not 
gambling. On the other hand, whoever 

makes a horse take part in a race with two 
other horses, while being certain that it will 

win, then this is gambling. 

 :احلديث .2122
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة عن انليب 

ْدَخَل َفرََساً بني فَرََسنْيِ »
َ
يعين وهو ال يُؤمن أن -من أ
فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بني فرسني  -يسبق

ِمَن أن يسبق فهو قَِمارٌ و
َ
 «.قد أ

** 

2122. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

upon him, said: "Whoever makes a horse take part in a 

race with two other horses, while not being certain it 

cannot be beaten, then this is not gambling. On the 

other hand, whoever makes a horse take part in a race 

with two other horses, while being certain that it will win, 

then this is gambling". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن من أدخل فرساً بني فرسني يف 
السباق، وهو ال يعلم أن فرسه سيفوز أم ال فهذا ال 
بأس به، وذلك لوجود احتمال أن يسبق فرسه أو فرس 
غريه، فاالحتمال قائم، أما إذا دخل وهو متيقن أن 
فرسه سيفوز ىلع غريه فهذا من القمار املحرم، 

اط املحلل قد قال به واحلديث ضعيف، لكن اشرت
مجهور الفقهاء وهو صاحب الفرس اثلالث اذلي لم 

 يدفع شيئاً حىت خيرج العقد من صورة القمار.

** 

This Hadith shows that making a horse enter a race, 

while being uncertain whether this horse will win or not, 

is fine for it is probable that this or another horse may 

win. However, if one is certain that his horse will win, 

then the process falls under the category of forbidden 

gambling. This Hadith is weak. However, the majority 

of jurists stipulated that a third horse should be involved 

in the race to legitimize the process, without paying 

anything, so that the contract would be gambling-free. 
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 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلم  -سنن أيب داود  - مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق:  -يد: املكتبة العرصية. سليمان بن األشعث السِّ
سنن ابن ماجه  -م  2001 - ـه 1421اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -شعيب األرنؤوط 

منحة العالم  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -دار إحياء الكتب العربية  -د ابلايق:ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عب
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح  -م  2003 - ـه 1423ة، اخلاِمسَ : الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -البسام
املكتبة  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -عناية عبد السالم السليمان  -الفوزان

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين  - -1427الطبعة األوىل  -إرساء بيويم حتقيق صبيح رمضان وأم -اإلسالمية القاهرة
 ابن حاشية ومعه داود، أيب سنن رشح املعبود عون م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم -إرشاف: زهري الشاويش -األبلاين 

بريوت الطبعة: -اح علله ومشالكته / حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر العظيم آبادي: دار الكتب العلمية وإيض داود أيب سنن تهذيب: القيم
 .ه 1415اثلانية، 

   (64641) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فقد أدرك الصبح : أي: أدرك صالة الصبح أداء. •

 :فوائد احلديث
تغرب الشمس، وتكون  أن صالة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمس، وأن العرص تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن .1

 .الصالة أداء

 .أن من أدرك أقل من ركعة، ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه ال يكون مدراك للوقت .2

، أن املراد بذلك وقت االختيار، ال أنه «ووقت العرص ما لم تصفر الشمس»يف حديث ابن عمرو:  -صىّل اهلل عليه وسلّم-بيان أن املراد بقوهل  .3
و اكن آخر وقت العرص هو االصفرار لم يكن من صىّل ركعة قبل الغروب مدراًك هلا، فيستفاد من هذين احلديثني أن هذه آخر وقت العرص؛ إذ ل

 .الصالة هلا وقتان: وقت اختيار ووقت رضورة، وبهذا جتتمع األحاديث وال تتعارض

 .فيه تأخري صالة العرص إىل اصفرار الشمس ال جيوز؛ ألن هذا وقت رضورة، نيه عن الصالة .4

 املراجع:املصادر و

م. صحيح ابلخاري، 2003ه، 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 
د عبد ابلايق(، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤا

ه. مراعة املفاتيح 1432ه، 1428ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1422الطبعة: األوىل 

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العرص 

 قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص
 

Whoever catches one Rak‘ah (unit of 
prayer) before sunrise, he has caught the 

Fajr prayer, and whoever catches one 
Rak‘ah of the ‘Asr prayer before sunset, he 

has caught the ‘Asr prayer. 

 :احلديث .2123
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
بح ركعة قبل َمنْ »قال: -اهلل عليه وسلم ْدرََك ِمن الصُّ

َ
 أ

ْدرََك ركعة 
َ
بح، ومن أ ْدرََك الُصّ

َ
أن َتْطلَُع الشمس فقد أ

ْدرََك العرص
َ
 «.من العرص قبل أن  َتْغُرَب الشمس فقد أ

** 

2123. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

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

blessings be upon him, said: "Whoever catches one 

Rak‘ah (unit of prayer) before sunrise, he has caught 

the Fajr prayer, and whoever catches one Rak‘ah of the 

‘Asr prayer before sunset, he has caught the ‘Asr 

prayer". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ألمته آخر وقت  -صىل اهلل عليه وسلم-بنيَّ  انليب 
صالِت الصبح والعرص، فأخرب أن من أدرك ركعة، 
أي: صىل ورفع من الركوع من صالة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس، فيكون بذلك قد أدرك صالة الصبح 
أداء؛ لوقوع ركعة يف الوقت، وكذلك من أدرك ركعة 

ن تغرب الشمس، فيكون من صالة العرص قبل أ
بذلك قد أدرك صالة العرص أداء؛ لوقوع ركعة يف 

 الوقت.

** 

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

him, informs his nation about the final time of the Fajr 

and the ‘Asr prayers. He stated that whoever catches 

one Rak‘ah, meaning: he prays one Rak‘ah and raises 

up from the Rukoo‘ (bowing) in the Fajr prayer before 

the sun rises, then he has performed the morning 

prayer in its due time. Similarly, whoever catches one 

Rak‘ah of the ‘Asr prayer before the sun sets, then he 

has performed the ‘Asr prayer at its due time, because 

one Rak‘ah of the prayer has been performed within the 

prescribed time. 
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اجلامعة السلفية، بنارس اهلند، الطبعة: رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، 
 .ه1404اثلاثلة 

   (10602) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن خزيمة، وابن حبان، واحلاكم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبوسعيد اخلدري اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 الوتر من صالة الليل، ولكنه خيتم به صالتها؛ يلوترها، كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها. .1
 .ين، فإذا طلع الفجر، فقد فات وقت الوتر، فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هلأنَّ آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلا .2

يه وذكر ابن املنذر عن مجاعة من السلف: أنَّ للوتر وقتني: اختياري واضطراري، فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاين، واالضطراري ال ينت .3
 .إالَّ بصالة الصبح

 .قته إذا اكن تركه من عمد، فإنَّ تاركه فوَّت أجرهظاهر احلديث: أنَّ الوتر اذلي فات و .4

 املراجع:املصادر و

صحيح ابن حبان برتتيب   1970 - 1390بريوت ،  -صحيح ابن خزيمة، ملحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السليم انليسابوري، املكتب اإلساليم 
 ىلع املستدرك. 1993 – 1414 اثلانية،: ط بريوت، –ة ابن بلبان، تأيلف حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسال

 عبد مصطىف:  حتقيق ،1990 - 1411 األوىل، الطبعة بريوت - العلمية الكتب دار انليسابوري، احلاكم عبداهلل أبو عبداهلل بن حممد الصحيحني،
ه. إرواء الغليل يف ختريج 1423األسدي، مكة، ط اخلامسة  مكتبة البسام، الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. عطا القادر

 .1985 – 1405- اثلانية. ط بريوت، –أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم 
   (11276) الرقم املوحد:

  من أدركه الصبح ولم يوتر، فال وتر هل
The one who has not prayed the Witr 

prayer before dawn, then there is no Witr 
for him. 

 :احلديث .2124
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

من أدركه الصبح ولم »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.يوتر؛ فال وتر هل

** 

2124. Hadith: 

Abu Sa‘eed Al-Khudri reported that the Messenger of 

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

said: "The one who has not prayed the Witr prayer 

before dawn, then there is no Witr for him". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث الرشيف أن صالة الوتر تفوت 
باإلصباح أي بطلوع الفجر اثلاين، وهذا الوقت 
االختياري، أما االضطراري كمن استيقظ متأخرا 
فيستمر وقت الفجر هل إىل صالة الصبح؛ لوروده عن 

 .-ريض اهلل عنهم-من الصحابة مجع 

** 

This narration shows that the time for the Witr prayer 

expires after daybreak and that this is the normal time 

range for it. However, if someone wakes up from sleep 

late, then the time for the Witr is extended for him until 

the Fajr prayer, as it was reported to have been done 

by a great number of the Companions, may Allah be 

pleased with them. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-صىل اهلل عليه وسلم-املدينة : مدينة رسول اهلل  •

من أسلف يف يشء فليسلف يف كيل معلوم، 
  ووزن معلوم، إىل أجل معلوم

Whoever pays in advance for anything, let 
him pay for a specified measure and a 
specified weight, to be delivered on a 

specified period of time. 

 :احلديث .2125
قال: قدم  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

املدينة، وهم  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
يُسلفون يف اثلمار: السنة والسنتني واثلالث، فقال: 

لََف يف يشء فليُسلف يف كيل معلوم، ووزن من أس»
 «.معلوم، إىل أجل معلوم

** 

2125. Hadith: 

`Abdullah ibn `Abbaas, may Allah be pleased with him, 

reported that when the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, came to Madinah, 

they used to pay one, two or three years in advance for 

fruits, so he said: "Whoever pays in advance for 

anything, let him pay for a specified measure and a 

specified weight, to be delivered on a specified period 

of time". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

للمدينة مهاجًرا  -صىل اهلل عليه وسلم-قدم انليب 
ألنهم -من مكة كما هو معلوم، فوجد أهل املدينة 

يسلفون، وذلك بأن يقدموا اثلمن  -أهل زروع وثمار
من اثلمار، مدة سنة، أو  -املسلم فيه-ويؤجلوا املثمن 

سنتني، أو ثالث سنني، أو أقل أو أكرث ألن هذه املدد 
ىلع هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-أقرهم للتمثيل، ف

املعاملة ولم جيعلها من باب بيع ما ليس عند ابلائع 
املفِض إىل الغرر؛ ألن السلف متعلق باذلمم ال 

هلم يف  -صىل اهلل عليه وسلم-األعيان، ولكن بني 
املعاملة أحاكما تبعدهم عن املنازاعت واملخاصمات 

فقال: من أسلف اليت ربما جيرها طول املدة يف األجل 
يف يشء فليضبط قدره بمكياهل أو مزيانه املعلومني، 
ولريبطه بأجل معلوم، حىت إذا عرف قدره وأجله 
انقطعت اخلصومة واملشاجرة، واستوىف ُك منهما 

 حقه بسالم.

** 

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

upon him, migrated to Madinah, he found its residents, 

who were farmers, paying in advance the price of the 

fruits to be delivered within one, two, or three years. 

These terms are examples for the delivery periods, and 

they could be more or less. The Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, approved this 

transaction and did not consider it a sort of sale in which 

the seller sells what he does not own, which normally 

involves uncertainty. This is because paying for 

something in advance is mainly connected to the debts, 

not the merchandise. Nevertheless, the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, ordained for 

them the rulings that govern such a transaction and 

keep them away from conflict and dispute that may 

arise from the long period of time after which delivery 

should be made. He said that whoever pays in advance 

for something, let him specify the measure and weight 

of that thing, and set a specific term for delivery. As long 

as the measure and term of delivery are known, there 

will be no chance for conflict or disagreement to take 

place, and each the parties involved can receive their 

rights peacefully. 
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من أسلف، وهو عقد يسلم فيه املشرتي اثلمن نقًدا، وحيصل ىلع السلعة مؤجلًة أو مقسطًة، تسَم سلًما وتسَم سلًفا،  -بضم أوهل-يسلفون :  •
تلمر، سيم سلما لتسليم رأس املال يف املجلس، وسلفا: تلقديمه، مثاهل: أن تعطي مزاراًع ألف ريال ىلع أن يعطيك بعد ستة أشهر مائة كيلو من او

 .مع بيان نوعه

 .يف كيل معلوم : إذا اكن املسلَم فيه مكيال •

 .ووزن معلوم : إذا اكن املسلَم فيه موزونا والواو بمعىن أو •

 :فوائد احلديث
لم ما يشرتط يف ابليع، ألنه أحد أنواعه. فالبد أن يكون العقد من جائز اتلرصف، مالك للمعقود عليه، أو مأذون هل فيه، والبد يشرتط يف الس .1

 .فيه من الرضا، وأن يكون املسلم فيه مما يصح بيعه، والبد فيه من القدرة عليه وقت حلوهل، وأن يكون اثلمن واملثمن معلومني

يع رشوطاً ترجع إىل زيادة ضبطه وحتريره، ئلال تفِض املعاملة إىل الشجار واملخاصمة ، ونأخذ أهم هذه الرشوط من يزيد السلم ىلع رشوط ابل .2
ا يُْذَرُع، أو احلديث اذلي معنا: الرشط األول: أن يبني قدر املسلم فيه بمكياهل أو مزيانه الرشعيني، إن اكن مكيال أو موزوناً، أو بذرعه، إن اكن مم

 .ن اكن مما ُيَعد، وال خيتلف املعدود بالكرب أو الصغر أو غريهما، اختالفاً ظاهراً بَِعّدهِ إ

 .الرشط اثلاين اذلي دل عليه احلديث أن يكون مؤجال، والبد يف األجل أن يكون معلوما، فال يصح حاالُّ، وال إىل أجل جمهول .3

 .لْيُْسِلْف" ألن السلف هو ابليع، اذلي ُعجَل ثمنه وأجِل مثمنهالرشط اثلالث أن يقبض اثلمن بمجلس العقد، وهذا مأخوذ من قوهل: "فَ  .4

من  الرشط الرابع أن يسلم يف اذلمة ال يف األعيان، وهذا هو اذلي سَوغ العقد، وإن اكن وفاؤه من يشء غري موجود عند ابلائع، وإنما يستوىف .5
 .ىه يف قوهل: "وال تبع ما ليس عندك" وأن العقد عليه وفق القياسثمار أو زروع لم توجد وقت العقد. وبهذا تبني أن السلم لم يتناوهل انل

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
اإلملام برشح عمدة األحاكم، -ه. 1417راعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دا

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-للشيخ إسماعيل األنصاري، 
 .ه1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-حالق، 

   (6079) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

من أصابه يقء أو راعف أو قلس أو مذي، 
فلينرصف، فليتوضأ ثم يلنب ىلع صالته، وهو يف 

 ذلك ال يتلكم
 

Whoever vomits, has nosebleed, 
regurgitates, or releases Madhy (pre-
ejaculatory fluid) should go perform 

ablution and then resume his prayer from 
where he had stopped, on condition that he 

does not speak in the process. 

 :احلديث .2126
ٌء »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  من أَصابه يَقْ

أو راَُعف أو قَلٌَس أو َمْذي، فَلْيَنرَْصِف، فليتوضأ ثم 
 «.يِلَنْبِ ىلع صالته، وهو يف ذلك ال يتلكم

** 

2126. Hadith: 

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

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

him, said: "Whoever vomits, has nosebleed, 

regurgitates, or releases Madhy (pre-ejaculatory fluid) 

should go perform ablution and then resume his prayer 

from where he had stopped, on condition that he does 

not speak in the process". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

صيب يف صالته بهذه 
ُ
معىن احلديث :" أن من أ

األشياء املذكورة يف احلديث" َفلْيَنرَْصِف، فليتوضأ " 
أي خيرج من صالته النتقاض طهارته ، ثم يتوضأ 

ثم يِلَنْبِ ىلع صالته " واملعىن: إذا اعد إىل جديد. " 
الصالة أَتمَّ صالته من حيث قطعها وال يلزمه أن 
يُعيدها من أوهلا. " وهو يف ذلك ال يتلكم " يعىن : أثناء 
خروجه وذهابه للوضوء ورجوعه إىل الصالة ال يتلكم. 
وهذا رشط للبناء، فإن أخلَّ به فسدت صالته، ولزمه 

ا. لكن هذا احلديث قد ضعفه إاعدتها من أوهل
نَد، فقد ضعفه مجع  العلماء من وجهني: األول: السَّ
ارقطين  افيع وأمحد وادلَّ من العلماء منهم : الشَّ
وغريهم، ومن املعارصين األبلاين. اثلاين: املنت: حيث 
تقرر أن هذه األشياء اليت يف احلديث من نواقض 

جزي بناء آخرها ىلع أوهلا، 
ُ
وال شك أن الوضوء، ثم أ

هذا خمالف ألصول الرشيعة، ومما يدل ىلع ذلك ما 
عن  _ريض اهلل عنه  _ثبت من حديث طلق بن يلع 

:" إذا َفَسا أحدكم  _صىل اهلل عليه وسلم  _انليب 
يف الصالة، فلينرصف، فليتوضأ، ويْلُِعِد الصالة " رواه 
أبو داود وغريه وهذا احلديث نص يف املسألة، فإذا 

املصيل خبارج من السبيلني، اكلفسا أو  انتقض وضوء
الرضاط أو املذي أو غري ذلك مما هو خارج من 
السبيلني لزمه اخلروج من الصالة، ثم يستأنف 

** 

Explanation of the Hadith: Anyone experiences any of 

these things that are mentioned in the Hadith during 

praying, then let him go and perform ablution. He 

should leave the prayer because his ablution is 

nullified, then make ablution again. When he returns 

back to his prayer, he should resume it from where he 

has stopped, and it is not necessary to start from the 

beginning. When leaving to make ablution and coming 

back to resume the prayer, he must not speak, and this 

is a condition for resuming his prayer from where he left 

off. Failing to fulfill this condition, however, invalidates 

the prayer, and he must repeat it from the beginning.  

Scholars classified this Hadith as Da`eef/weak based 

on two facts: First: Its chain of narration is classified as 

weak by a group of scholars such as ash-Shaafi`i, 

Ahmad, ad-Daaraqutni, and others. Also, al-Albaani, a 

contemporary scholar, classified it as weak. Second: 

The text of the Hadith lists things that have been proved 

to be nullifiers of ablution, then makes resuming the 

prayer from where one left off permissible. There is no 

doubt that this contradicts the fundamentals of 

Sharee`ah (Islamic Law). This is supported by the 

authentic Hadith reported by Talq ibn Ali, may Allah be 

pleased with him, that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "If one of you passes 

wind while praying, let him go and make ablution and 

repeat the prayer". [Abu Dawud and others]  This 

Hadith is a clear text regarding this issue. In other 

words, if ablution of the one praying is nullified by 

something coming out of the genitals or anus, such as 

passing wind, farting, releasing pre-ejaculatory fluid, or 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن ماجه راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنها  _اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يَقْء : اليَقء: اْسِتْفراغ ما يف  الَمِعدة عن طريق الَفم. •
 .ف : دم خيرج من األنف بسبب نَِزيف يصيبه ألسباب معروفة عند األطباءراَُع  •

ء الَفم أو دونه •  .قَلَس : اليَقء اذلي ال يزيد عن ِملِّ

 .َمْذي : ماء رقيق لَِزج خيرج عند الُمالعبة أو تََذُكر اجلماعة من قوة الشهوة •

 :فوائد احلديث
 . فيه أن اليَقء والرُّاَعف والَقلس والَمِذي من نواقض الوضوء .1

فيه أن من انتقض وضوؤه بما سبق لزمه اخلروج من الصالة وهل ابِلنَاء ىلع ما مىض من صالته بعد أن يتوضأ، برشط عدم الالكم، لكن  .2
 .احلديث ضعيف كما سبق

 .فيه أن الالكم من ُمبطالت الصالة .3

 املراجع:املصادر و

ارش: دار إحياء الكتب العربية. صحيح اجلامع الصغري سنن ابن ماجه تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انل
ن فوزان بن عبد وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم.  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح ب

وغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة م توضيح األحاكم ِمن بل 2006 _ه  1427اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني،  2003 - ـه 1423األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

م إرساء بنت عرفةانلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رم
ُ
 .ضان، وأ

   (8398) الرقم املوحد:

 /1صالته بعد أن يتم طهارته.      توضيح األحاكم)
( فتح ذي اجلالل 1/189( تسهيل اإلملام)300

 (1/262واإلكرام)

the like, it is necessary for him to leave the prayer and 

repeat it after making ablution. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 سويًقا : بفتح السني، وكرس الواو، ثم ياء ساكنة، ثم قاف، هو اتلمر وادلقيق املخلوط باألقِط والسمن، يعجن بعضه ببعض اكلعصيدة. •
ذ •  .ه حالاًل، واحلالل ضد احلرام، واملعىن  حل هل فرجهااستحل : اختَّ

 :فوائد احلديث
 .أنَّه البد من الصداق، ولو يسرًيا، إذا لم يوجد الصداق الاكيف؛ فإنَّ استحالل بضع املرأة ال يكون إالَّ بمهر .1

 .أنه يصح أن يكون املهر من غري ادلراهم وادلنانري .2

 .عدم اعتبار حتديد الصداق بقدر معني .3

من أعطى يف صداق امرأة ملء كفيه سويًقا أو 
  تمًرا فقد استحل

If anyone gives two handfuls of Saweeq 
(food made of wheat flour or barley) or 

dates to his wife as dowry, he has made her 
lawful for himself. 

 :احلديث .2127
-أن انليب  -ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
من أعطى يف َصداق »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

يِْه َسِويَقا أو تمرا فقد استََحلَّ   «.امرأة ِملَء َكفَّ

** 

2127. Hadith: 

Jaabir ibn ‘Abdullaah, may Allah be pleased with both 

of them, reported that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "If anyone gives two 

handfuls of Saweeq (food made of wheat flour or 

barley) or dates to his wife as dowry, he has made her 

lawful for himself". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

الصداق ليس ركنًا أساسيًّا يف  احلديث يدل ىلع أنَّ 
عقد انلاكح، وليس ِعوًضا مقصوًدا ذلاته، وإنما هو 
تكرمة رمزية، يقدمها الزوج لزوجته كهدية أو 
حِنلة؛ قدًرا هلا، وجرًبا خلاطرها.  ذلا جاز أن تكون 
م مهًرا، إذا لم  هذه األشياء اليسرية صداًقا، وُتَقدَّ

 الشارع يرغِّب يوجد ما هو أىلغ منها. ويدل ىلع أنَّ 
يف الزواج واإلقدام عليه، وأن ال يمنع منه الفقر؛ ئلال 
يكون املهر َحجر عرثة يف سبيل طريق هذا العقد 
اخلريي اذلي حيصل به إعفاف اجلنسني، وحصول 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اذلرية، وحتقيق مباهاة انليب 
ة يف وجه  بتكثري سواد أمته يف ادلنيا؛ يلكونوا قوَّ

هم، ويف القيامة حينما يبايه بكرثتهم األنبياء عدو
 .-عليهم الصالة والسالم-

** 

The Hadith proves that the dowry is not an essential 

element of the marriage contract, nor is it a 

compensation intended for itself. Rather, it is an 

honorary present given by the husband to his wife out 

of veneration and as consolation. Hence, it is 

permissible that such invaluable items as those 

mentioned in the Hadith be given as dowry when there 

are no other things that are more valuable. This proves 

that the Law Giver encourages marriage and urges it 

and that it should not be left on account of poverty, so 

that the dowry does not act as an obstacle blocking the 

way before that benevolent contract, which leads to 

praiseworthy consequences, some of which are the 

following: 1. Maintaining the chastity of men and 

women. 2. Reproduction. 3. Achieving the goal of the 

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

of boasting of the huge number of his followers, as they 

form a great force in the face of their enemies in the 

worldly life. He will also boast before all the Prophets, 

peace be upon them, of the big number of his nation on 

the Day of Judgement. 
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 املراجع:املصادر و

 -ه.  1423األم لألبلاين, مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  -ضعيف أيب داود  -ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية. سنن أيب داود,  -
ة األحاكم، البن بلوغ املرام من أدل -م.  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 

كشف اللثام رشح عمدة األحاكم  -م.  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
رشح بلوغ املرام, احلسني بن ه. ابلدُر اتلمام  1428الكويت، الطبعة: األوىل،  -للسفاريين, ت: نور ادلين طالب, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

م. بلوغ املرام من أدلة  2003 - ـه 1424حممد بن سعيد الاليّع، املعروف بالَمغِريب, املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن, انلارش: دار هجر, الطبعة: األوىل 
: الطبعة, الرياض –سمري بن أمني الزهري, دار الفلق األحاكم, أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, حتقيق وختريج وتعليق: 

 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. ه 1424 السابعة،
م إرساء بنت عرفة، طالعثيمني حممد بن صالح بن ملحمد املرام بلوغ رشح واإلكرام اجلالل ذي فتح. م2001

ُ
، 1، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427املكتبة اإلسالمية، مرص، 
   (58107) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ وابن ماجه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم حبيبة  اتلخريج:
 .اإلمام أمحدمسند  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َحافَظ : ثَابر وواظب •

 :فوائد احلديث
مه اهلل  .1 هر واألربع بعدها، فمن َحافظ عليها، حرَّ  .ىلع انلَّار -تعاىل-فضل األربع قبل الظُّ

واتب ليست واجبة، وإنما يه ُمستحبة .2  .أنَّ هذه الرَّ

ا حكم منها تهيئة نفس املصيل للعبادة قبل ادلخول يف الفريضة، وأما ابلعدية فمن حكمها جرب خلل ؛ هل-أي قبل الفريضة-الرواتب القبلية  .3
 .الفرائض

 .للرواتب فوائد عظيمة، من زيادة احلسنات، وتكفري السيئات، ورفع ادلرجات .4

 املراجع:املصادر و

بعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومط
ه. سنن 1421ه.    مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1395

ه.    1395تبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مك

من حافظ ىلع أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
  بعدها حرمه اهلل ىلع انلار

Whoever keeps on performing four 
Rak`ahs before Zhuhr prayer and four after 

it, Allah will make the Fire (of Hell) 
forbidden on him 

 :احلديث .2128
من َحافَظ »مرفواًع:  -ريض اهلل عنها-عن أم حبيبة 

َمه اهلل  ىلع أربع َركعات قبل الظهر وأربع بعدها َحرَّ
 .«ىلع انلَّار

** 

2128. Hadith: 

Umm Habibah, may Allah be pleased with her, reported 

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

blessings be upon him, said: "Whoever observes the 

practice of performing four Rak`ahs before Zhuhr 

prayer and four after it, Allah will make the Fire (of Hell) 

forbidden on him." 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن حديث : "من َحاَفظ ىلع أربع َركعات قبل 
الظهر" يعين: ثَابر وواظب ىلع أربع ركعات قبل 
الظهر. "وأربع بعدها" أي: وواظب ىلع أربع بعد 
َمه اهلل ىلع انلَّار" هذا جزاؤه، وهو  هر.  "َحرَّ صالة الظَّ

ار، ويف رواية يمنعه من دخول انلَّ  -تعاىل-أنَّ اهلل 
ه انلَّار".    م اهلل حلَمه ىلع انلَّار"، ويف أخرى "لم َتَمسَّ "َحرَّ

فيه حتريم انلَّار  -ريض اهلل عنها-فحديث أم حبيبة 
فال تَمسه انلَّار وال تَقربه إذا حافظ املرء ىلع أربع 
قبل الظهر، وأربع بعدها منعه اهلل بفضله من دخول 

 .انلار

** 

The Hadith indicates that anyone who regularly 

performs four Rak`ah before Zhuhr prayer and another 

four after it, Allah the Almighty will reward him by 

preventing him from entering the Hell-fire. Other 

versions of this narration say: "Allah will prevent his 

flesh from touching the Hell-fire", or "The Fire (of Hell) 

shall not touch him." The Hadith reported by Umm 

Habibah, may Allah be pleased with her, states the 

prohibition of Hell-fire for him. So the fire will not touch 

or come close to the one continuously performs four 

Rak`ahs before and after Zhuhr prayer out of Allah's 

Bounty. 
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ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  السنن الكربى،  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن 1421: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش

ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن 1430يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد  إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث

 .م 2003 - ـه 1423الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
   (11251) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -اهلل عنهما ريض-جابر بن عبداهلل  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 طمع : أمل ورجا. •
 .مشهودة : أي حترضها املالئكة, وألنَّ اهلل تعاىل يزنل آخر الليل، فينادي خلقه وجييب سؤاهلم •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ الوتر جيوز يف أول الليل ويف آخره، فوقته من صالة العشاء إىل طلوع الفجر اثلاين، ومن ُك الليل أوتر انليب  .1

 .إىل آخر الليل أفضل ملن قوي ىلع القيام، وطمع يف أن يستيقظ قبل الفجرأنَّ تأخري الوتر  .2

 .أنَّ من خيىش أال يقوم آخر الليل؛ يرشع هل الوتر قبل أن ينام, ويكون يف حقه أفضل .3

 املراجع:املصادر و

ث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ األحادي بفقه اإلملام تسهيل. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن 2006- ـه1427، 1د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان، ط 

 .ه1423البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة، 
   (11278) الرقم املوحد:

من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوهل، 
خره فليوتر آخر الليل, فإن ومن طمع أن يقوم آ

 صالة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل
 

Anyone fears that he will not wake up at the 
end of the night, let him offer Witr prayer 
at the beginning of the night; and anyone 
expects to wake up at the end of the night, 
let him offer Witr prayer at the end of the 

night. Indeed, prayer at the end of the night 
is witnessed (by the angels) and that is 

better. 

 :احلديث .2129
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر

من خاف أن ال يقوم من آِخِر »: -اهلل عليه وسلم
آخر الليل فليوتر أوهل، ومن َطِمَع أن يقوم آخره فليوتر 

 «.الليل, فإن صالة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل

** 

2129. Hadith: 

Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: "Anyone fears that he will not wake 

up at the end of the night, let him offer Witr prayer at 

the beginning of the night; and anyone expects to wake 

up at the end of the night, let him offer Witr prayer at 

the end of the night. Indeed, prayer at the end of the 

night is witnessed (by the angels) and that is better". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث جواز صالة الوتر يف أول الليل، 
ويكون اجلواز أوىل يف حق من خيش أال يقوم آخر 
الليل، كما بني أفضلية صالته يف آخر الليل وذلك 

 لكونها مشهودة من املالئكة.

** 

The Hadith indicates that it is permissible for the Muslim 

to pray Witr at the beginning of the night, especially for 

the one who fears that he will not wake up at the end of 

the night. It also emphasizes the preference of offering 

Witr prayer at the end of the night because it is 

witnessed by the angels. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.ر راوي احلديث:

 اهلل صىل-من رسه أن يعلم وضوء رسول اهلل 
  فهو هذا -عليه وسلم

This is how the Messenger of Allah, may 
Allah's peace and blessings be upon him, 

performed Wudoo (ablution). 

 :احلديث .2130
قال: أتانا يلع  وقد صىلَّ  -ريض اهلل عنه-عن عبِْد خرْيٍ

هور وقد صىلَّ ما  فداع بَطهور، فقلنا ما يصنع بالطَّ
ِِت بإناء فيه ماء وَطْست، فأفَْرَغ يُريد، إال يلعلِّمَ 

ُ
نا، فأ

من اإلناء ىلع يمينه، فغسل يديه ثالثا، ثم َتَمْضَمَض 
واْستَنرَْث ثالثا، فَمْضَمض ونرََثَ من الكفِّ اذلي يأُخذ 
ِفيه، ثم غسل وجهه ثالثا، ثم غسل يده ايلمىن ثالثا، 
مال ثالثا، ثم جعل يده يف اإلناء فمَسَح  وغسل يده الشِّ

ة واحدة، ثم غسل رجله ايلمىن ثالثا، بِ  رأسه مرَّ
ه أن يْعلَم وُُضوء »ورِْجلَه الشمال ثالثا. ثم قال:  َمْن رسَّ

 «.فهو هذا -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

** 

2130. Hadith: 

`Abd Khayr reported: "`Ali ibn Abi Taalib, may Allah be 

pleased with him, came to us after he had prayed. He 

asked for water and we said: 'What is he going to do 

with the water as he has (already) prayed? He only 

wants to teach us.' A container of water and a basin 

were brought to him. He poured some water onto his 

right hand and washed his hands three times. Then he 

rinsed his mouth and nose three times, using the hand 

with which he took the water. Then he washed his face 

three times and he washed his right arm three times 

and his left arm three times. Then he put his hand in the 

container and wiped his head once. Then he washed 

his right foot three times and his left foot three times. 

Then he said: 'Whoever wanted to learn how the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, performed Wudoo (ablution), this is it"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

صىل اهلل -هذا احلديث بطوهل بني صفة وضوء انليب 
ريض اهلل -, يذكر فيه عبد خري، أن عليا -عليه وسلم

أتاهم بعدما صىل, فداع بماء, فاستغربوا طلبه  -عنه
مهم هذا لكونه قد صىل, ثم عرفوا أنه أراد أن يعلّ 

, فجاؤوه -صىل اهلل عليه وسلم-صفة وضوء انليب 
بماء يف إناء, فصب من اإلناء ىلع يمينه فغسل يديه 
ثالث مرات, ثم تمضمض واستنرث ثالث مرات, 
يمضمض ويستنرث من نفس الكف اذلي يأخذ منه 
املاء, ثم غسل وجهه ثالث مرات, وحدود الوجه من 

ظاهر اللحية،  منابت شعر الرأس املعتاد إىل اذلقن مع
ومن األذن إىل األذن، ثم يغسل يده ايلمىن إىل 
املرفقني ثالث مرات, ثم اليرسى كذلك, واملرفقان 
داخالن يف الغسل، ثم مسح رأسه مرة واحدة, ثم 
غسل رجله ايلُمىن ثالث مرات، ثم رجله اليرسى 

-ثالث مرات، ثم ذكر أن هذا هو وُضوء رسول اهلل 
ُ َعلَيْ   .-ِه وََسلَّمَ َصىلَّ اّللَّ

** 

This Hadith describes the Wudoo (ablution) of the 

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

`Abd Khayr related that `Ali, may Allah be pleased with 

him, went to them after he had prayed. He asked them 

for water to perform Wudoo. At first they were surprised 

by this, as he had already prayed, but then realized that 

he wanted to teach them how the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, used to perform 

Wudoo. They brought the water and he poured some of 

the water onto his right hand and washed both of his 

hands three times. He then he rinsed his mouth and 

washed his nose three times using the same hand that 

he had taken the water with. He then washed his face 

three times. The limits of the face are from the normal 

hair line at the top of the forehead to the end of the chin, 

including the upper part of the beard, and from one ear 

to the other. He then washed his right then left arm 

three times, including the elbows. He wiped over his 

head only once. Lastly, he washed his right and then 

left foot three times. He said that this was the way the 

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

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

 :معاين املفردات
ر لغريه. • اهر بذاته املطهِّ  َطهور : بفتح الطاء اسٌم للماء الطَّ
 .يلَطْست : إناء كبري مستدير من حُناس أو حنوه يُستعمل للغس •

 .َتَمْضَمَض : املضمضة: أْن جيعل املاء يف فمه، ويديره ثمَّ يمجه •

 .اْستَنرَْث : االستنثار: إخراج املاء من األنف بعد االستنشاق •

 :فوائد احلديث
 .حرص الصحابة ىلع نرش العلم وتبليغ أحاكم ادلين .1

ذلك أنه ينبيغ للمعلم أن يسلك أقرب الطرق اتلعليم بالفعل, والوصف بالفعل أرسع إدرااك, وأدق تصويرا, وأرسخ يف انلفس, ويستفاد من  .2
 .إليصال املعلومات إىل أذهان الطالب

 .جواز االستعانة يف إحضار ماء الوضوء .3

 .مرشوعية الوضوء ىلع الصفة الواردة يف هذا احلديث .4

 .سنية غسل الكفني ثالث مرات يف بداية الوضوء .5

 .ية اتلثليث يف بقية األعضاء املغسولةأن الواجب يف مسح الرأس مرة واحدة ال يزيد عليها, ومرشوع .6

ر، كما يكرر الغسل؛ ألنَّ املسح أخف من الغسل، خمفٌف يف كيفيته ويف كميته، ولعلَّ  .7 ة واحدة، وكونه ال يَُكرَّ  احلكمة يف مسح الرأس مرَّ
ة واحد بَّانيَّة يف اتلخفيف يف الرأس، من كونه يمسح مسًحا وال يغسل، وأن مسحه مرَّ ة فال يكرر، هو اتليسري ىلع األمة؛ فإنَّ الرَّأس احلكمة الرَّ

 .عن عباده -تعاىل-موطن الشعر، فَصبُّ املاء عليه وتكريره، ُربَّما سبَّب أذيًَّة ومرًضا، فخفَّف اهلل 

 املراجع:املصادر و

 أبو الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنسايئ الصغرى السنن.  بريوت –سنن أيب داود, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، صيدا 
اعدل  - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، – اإلسالمية املطبواعت مكتب: نرش غدة،

م.  سنن ابن ماجه, حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب 2001 - ـه1421مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
، انلارش: اعلم الكتب، فيصل عيىس ابلايب احلليب. معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل -العربية 

بيدي, جمموعة من املحققني, انلارش:  2008 - ـه 1429الطبعة: األوىل،  م. تاج العروس من جواهر القاموس, حمّمد بن حمّمد احلسيين، امللّقب بمرتىض الزَّ
رش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: دار اهلداية توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلا

م إرساء  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
ُ
م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن  ه(. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،1427(، املكتبة اإلسالمية، مرص، )1بنت عرفة، )ط
 ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة:  1431 ـهـ  1427اجلوزي الطبعة : األوىل ، 

 .م 2006، 1427األوىل، 
   (8375) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابن ماجه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما -ابن عباس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .انلَِّداء : األذان •

 .العذر : العذر: احلجة اليت يعتذر بها، وما يرفع اللوم عما حقه أن يالم عليه، فيقال: معذور؛ أي: غري ملوم فيما صنع •

 .ملة، فصالة املنفرد بال عذر صالة ناقصة، قليلة اثلواب، إالَّ أنَّها جمزئة لذلمةفال صالة : فال صالة: أي ال صالة اك •

 :فوائد احلديث
 .أن صالة اجلماعة واجبة وجوًبا عينيًّا .1

 .أن وجوب صالة اجلماعة يف حق من سمع انلِّداء، أما من ال يسمعه بُلعد مسافة فال جتب عليه .2

 .ء فلم يَأتِه( فدل ىلع أن الواجب احلضور للمسجد؛ ملبيا دايع اهللوجوب صالة اجلماعة يف املسجد؛ لقوهل: )من سِمع انلَِّدا .3

 .أن صالة اجلماعة تسقط باألعذار، اكخلوف واملرض واملطر .4

 املراجع:املصادر و

ه. مشاكة 1430سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل 
 السالم، سبل. م1985 اثلاثلة،: الطبعة-بريوت –املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم -حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي  -بيح املصا
البسام،  الرمحن عبد بن اهلل عبد املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة احلديث، دار الصنعاين، إسماعيل بن حممد

هل إال من  من سمع انلداء فلم يأته فال صالة
  عذر

Whoever hears the prayer call and does not 
attend the congregational prayer, then his 
prayer is not valid (deficient), except if he 

has an excuse 

 :احلديث .2131
صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
 من سِمع انلَِّداء فلم يَأتِه؛ فال»قال:  -اهلل عليه وسلم

 .«صالة هل إال من ُعْذر

** 

2131. Hadith: 

Ibn 'Abbas, may Allah be pleased with him, reported 

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

upon him, said: "Whoever hears the prayer call and 

does not attend the congregational prayer, then his 

prayer is not valid (deficient), except if he has an 

excuse." 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يدعو هذا احلديث إىل العناية بصالة اجلماعة 
صىل اهلل -واالهتمام بها اغية االهتمام، فقد بنّي انليب 

أن من اكن بماكن حبيث يسمع األذان  -عليه وسلم
اجلماعة، فإنَّه جيب عليه احلضور، فإن لم لصالة 

حيرض فصالته صالة ناقصة، قليلة اثلواب، إالَّ أنَّها 
جمزئة لذلمة، مع اإلثم اذلي محله املتخلف عن 
اجلماعة بال عذر، وأما من اكن ختلفه بُعذر رشيع، 
كمرض أو مطر أو خوف ىلع نفس أو مال أو ودل وما 

 .أشبه ذلك، فال يشء عليه

** 

This Hadith highlights the importance of performing 

prayers in congregation. The Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, explained that 

anyone who hears the call to the congregational prayer 

should attend it; if he does not attend, then his prayer 

will be incomplete and will have less reward; yet the 

prayer offered will be accepted, although he will be 

sinful for missing the congregation without an excuse. 

If he had a Shari'ah-approved excuse for missing the 

congregational prayer, such as sickness, rain, or fear 

for his life, wealth, or children, or the like, then there is 

no blame on him. 
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م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، 2003ه، 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
إلكرام، رشح بلوغ املرام، م. فتح ذي اجلالل وا2006ه، 1427اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

م إرساء بنت عرفة. بلوغ املرام 
ُ
من أدلة تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .م 2014ه، 1435الطبعة: األوىل  األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية،
   (11288) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
الشارب يف إناء جُيَرِْجر : من اجلرجرة, أصلها صوت وقوع املاء يف جوف ابلعري, واملراد هنا صوت جرع اإلنسان للماء؛ ُشبه نزول العذاب يف بطن  •

 اذلهب أو الفضة بهذا الصوت املخيف.
 .إناء : اإلناء: الواعء, ويكون من احلديد وانلحاس واخلزف واخلشب واجللود، وغري ذلك •

 .جهنم : اسم من أسماء انلار ويه مستقر عذاب الاكفرين والعصاة •

 :فوائد احلديث
 .ملا يف ذلك من الوعيد الشديد أن استعمال أواين اذلهب والفضة يف األكل والرشب حمرم ومن كبائر اذلنوب؛ .1

 .انلَّيه عن استعماهلما يف األكل والرشب يعم استعماهلما ألي منفعة، إالَّ ما أذن فيه كحيلِّ املرأة .2

ين بالرضورة .3  .إثبات اجلزاء يف اآلخرة، وإثبات عذاب انلَّار يوم القيامة، وهو أمٌر واجب االعتقاد معلوٌم من ادلِّ

من رشب يف إناء من ذهب أو فضة، فإنما جيرجر 
  يف بطنه نارا من جهنم

He who drinks in a vessel (made) of gold or 
silver has, in fact, swallowed in his stomach 

fire from Hell. 

 :احلديث .2132
 قالت: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

إنَّ »َمْن رَشَِب ويف رواية: »: -صىل اهلل عليه وسلم-
يف إناٍء من ذهٍب أو فضٍة، فإنما « اذلي يَأُكل أو يرََشب

 «.جُيَرِْجُر يف بطنه نارا ِمن جهنَّم

** 

2132. Hadith: 

Umm Salamah, may Allah be pleased with her, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "He who drinks 

- another narration reads: He who eats or drinks - in a 

vessel (made) of gold or silver has, in fact, swallowed 

in his stomach fire from Hell". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ه الوعيد الشديد ملن استعمل أواين اذلهب احلديث في
والفضة اليت صنعت منهما أو ُطِليت أو زيِّنت بهما, 
وأنَّ من ارتكب هذه املعصية َسيُْسَمُع لوقوع عذاب 
جهنَّم يف جوفه صوٌت مرعب منكر؛ ملا يف ذلك من 
التشبه بالكفار, واخليالء وكرس قلوب الفقراء؛ وألن 

الحنالل والرتف, ومن اإلِسالم يصون املسلم عن ا
كونهما نقدين  -أيضا-احلكم يف حتريم استعماهلما 

إىل زمن قريب؛ فاختاذهما واستعماهلما أواين أو حتًفا 
وحنو ذلك، هو َشلٌّ للحركة اتلجارية، وتعطيٌل لقيم 
احلاجات والرضورات، بدون وجود مصلحة راجحة. 

عن استعماهلما يف األكل  -يف احلديث-وهذا انليه 
لرشب يعم استعماهلما ألي منفعة، إالَّ ما أذن فيه وا

 الرشع كحيلِّ املرأة.

** 

This Hadith contains a severe warning for whoever 

uses vessels made of, coated with, or adorned with 

gold or silver. The horrible sound of the punishment of 

Hellfire would be heard in the bellies of those who do 

so. This is because this act involves imitating the 

disbelievers, arrogance, and breaking the hearts of the 

poor, while, indeed, Islam aims at safeguarding 

Muslims from extravagance and degeneration. This is 

also because both gold and sliver were, until recently, 

used as currencies; thus using them as vessels or 

antiques, etc. paralyzes the commercial system and 

unnecessarily impedes the fulfillment of required and 

essential needs.  The prohibition in the Hadith is not 

restricted to using these as vessels for food or drink; it 

rather extends to cover any other usage, unless 

permitted by Shariah like jewelry for women. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

449 
 

ع عذاب جهنَّم، يف تلك املواضع من بدنه اليت أنَّ اجلزاء يكون موافقً  .4 ا للعمل؛ فهذا اذلي أتبع نفسه هواها وتمتَّع بالرشب بإناء الفضة سيتجرَّ
نيا؛ وهكذا فاجلزاء من جنس العمل  .تمتعت واستذلت باملعصية يف ادلُّ

 .طيل واملموه بهما وحنو ذلكانليه يف احلديث اعم يف اإلناء اخلالص من اذلهب والفضة, واإلناء املخلوط بهما اكمل .5

 .احلديث يشمل الرجال والنساء باتلحريم, فال جيوز للمرأة أن تتخذ األواين من اذلهب والفضة، كما ال جيوز ذلك للرجل .6

 املراجع:املصادر و

ح مسلم   ـهصحي1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 عبد بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. دت, ط د, بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

, فيصل بن عبد العزيز بن الصاحلني رياض تطريز م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكّرمة مكة األسدي، مكتبة: انلارش البسام، صالح بن الرمحن
 ـه 1423ألوىل، فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي, املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد, دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض, الطبعة: ا

م فتح ذي  2006 _ه  1427ن، الطبعة: األوىل، م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزا 2002 -
م إرساء بنت عرفة، )ط

ُ
(، املكتبة 1اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

لعلمية واإلفتاء, مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق املجموعة األوىل, اللجنة ادلائمة للبحوث ا -ه(. فتاوى اللجنة ادلائمة 1427اإلسالمية، مرص، )
 بن اهلل عبد:  تأيلف املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة. الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء 

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، - ـه 1431 ـ ـه 1427 ، األوىل:  الطبعة اجلوزي ابن دار:  انلارش الفوزان، صالح
 ." م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،  -الرياض 

   (8365) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن جعفر  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 أنَّ الشك يف الصالة بالزيادة فيها، أو انلقص منها من أسباب سجود السهو. .1
ثالثًا أو اثنتني؟ أو شكَّ هل أَت بالركن، أو لم يأت به؟ فليطرح الشك ويلنب ىلع ايلقني، ويلأت  -مثالً -فمن شكَّ يف صالته، فال يدري أصىل  .2

 .بما شكَّ فيه، وليسجد سجدِت السهو قبل السالم

 .نيغلبة الظن أرفع من الشك، فإذا اكن عنده غلبة ظن فليعمل به، ويلكن عنده بمزنلة ايلق .3

ة اإلرادة والعزيمة .4  .قال املوفق بن قدامة: أنَّ الشكوك إذا كرثت ال تعترب، وال يلتفت إيلها، وأنَّ طريق اخلالص منها قوَّ

احلديث ديلل ىلع أن سجود السهو للشك يكون بعد السالم، وقد ورد ما يعارض ذلك أن السجود للشك قبل السالم إن بىن ىلع ايلقني،  .5
 .لب ظنه، واألمر يف ذلك واسع واللك جائز، لكن املذكور هو األفضلوبعده إن بىن ىلع اغ

 املراجع:املصادر و

سنن أيب داود، لإلمام أيب داود حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد،  -ه.  1406حلب، الطبعة اثلانية،  -سنن النسايئ، مكتب املطبواعت اإلسالمية  -
 2003 - ـه1423اَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، توِضيُح األح -بريوت.  -انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 

 -م.  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م. 
مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة  -ه. 1428 1بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط منحة العالم يف رشح

من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعدما 
  يسلم

Whoever has doubts concerning his prayer 
should make two prostrations after he 

makes Tasleem. 

 :احلديث .2133
، أن رسول -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن جعفر

من شك يف صالته »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.فليسجد سجدتني بعدما يسلم

** 

2133. Hadith: 

`Abdullah ibn Ja`far, may Allah be pleased with both of 

them, reported that the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, said: "Whoever has 

doubts concerning his prayer should make two 

prostrations after he makes Tasleem". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

ة بالزيادة فيها، أو يبني احلديث أن من شك يف الصال
انلقص؛ فعليه أن يسجد سجدتني بعدما يسلم، 
واحلديث ضعيف، واذلي صح أنه إذا شك وبىن ىلع 
ما يغلب ىلع ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السالم، وإذا 
سلم عن نقص ثم تذكر واتم الصالة فإنه يسجد أيضا 

 بعد السالم، وما عدا ذينك فقبل السالم.

** 

This Hadith clarifies that whoever has doubts that he 

did something extra in his prayer or missed something 

therein should make two prostrations of forgetfulness 

(sujood sahw) after he ends the prayer with Tasleem. 

This Hadith is weak; however, the authentic Sunnah is 

that when a person has doubts about his prayer and 

continues it based on what he believes to be most likely 

correct, he should make two prostrations of 

forgetfulness after he ends the prayer with Tasleem. If 

he ends the prayer then remembers that he missed 

something in it and makes up for what he missed, then 

he has to prostrate for forgetfulness after Tasleem as 

well. In cases other than these, he should prostrate 

before he makes Tasleem. 
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، األبلاين للشيخ داود، أيب ضعيف -. م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل  -م.   2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، 
 .م 2002 - ـه 1423انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل ، 

   (11233) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي، وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
ىح. .1  فضل صالة الضُّ
 .أن من حافظ ىلع صالة الضىح بهذا العدد بىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة .2

 .أن اجلنَّة مشتملة ىلع القصور .3

 .أن أكرث صالة الضىح اثنا عرشة ركعة .4

 املراجع:املصادر و

انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، 
فيصل  -ة ه.    سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربي1395

اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة:  عيىس ابلايب احلليب. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: 1985اثلاثلة، 

 _ ـه 1427إلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، م. تسهيل ا 2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
 .م 2006

   (11284) الرقم املوحد:

من صىل الضىح ثنيت عرشة ركعة بىن اهلل هل 
  قرصا من ذهب يف اجلنة

Allah will build a palace of gold in Paradise 
for whoever prays twelve Rak‘ahs for the 

Duha. 

 :احلديث .2134
، قال: قال رسول -ريض اهلل عنه-مالك  عن أنس بن

ىح ثِنيَْتْ »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  َمن صىلَّ الضَّ
 «.عرشة ركعة بىَن اهلل هل َقرصا من َذهب يف اجلنَّة

** 

2134. Hadith: 

Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, 

reported that Allah's Messenger, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: "Allah will build a 

palace of gold in Paradise for whoever prays twelve 

Rak‘ahs for the Duha". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث بيان لفضل صالة الضىح وعظيم 
صىل اهلل -عليها, فقد أخرب انليب  أجر من حافظ

أن من صىلَّ اثنيت عرشة ركعة يف وقت  -عليه وسلم
ىح، جازاه اهلل تعاىل بأن يبين هل بيتا عظيما من  الضَّ
ذهب يف اجلنة, وهذا من رمحة اهلل تعاىل بعباده، 
ووقت الضىح: ما بنَْي ارتفاع الشمس مقدار ُرمح 

 قائق تقريبا.إىل قُبيل زوال الشمس، وتقدر بعرش د

** 

This Hadith explains the virtues of the Duha prayer and 

its abundant reward for the one who prays it regularly. 

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

him, informed that whoever prays twelve Rak‘ah for the 

Duha, Allah will build him a magnificent palace of gold 

in Paradise. This is from Allah's expansive mercy 

towards His slaves. The time for the Duha prayer is 

from the time the sun rises to about the height of a 

spear, which is estimated to be about ten minutes after 

sunrise, until the sun reaches it's zenith. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فليتوضأ : قيل: أي من أراد محله فليتوضأ الوضوء الرشيع املعروف يلكون متهيئا للصالة عليه، وقيل: فليغسل يديه. •

 :فوائد احلديث
ل ميتًا لكه أو بعضهاستحباب الُغْسل ىلع  .1  .من غسَّ

 .مرشوعية الوضوء ملن أراد مَحْل امليت؛ يلكون مستعدا للصالة عليه .2

 .مرشوعية تغسيل األموات، وهو فرض ىلع الكفاية .3

 .وجوب الوضوء للصالة ىلع امليت .4

 .مرشوعية االستعداد للعبادة قبل أن يبارشها اإلنسان .5

  من غسل امليت فليغتسل، ومن محله فليتوضأ
The one who washes the dead should take a 
bath, and the one who carries him should 

perform ablution. 

 :احلديث .2135
: أن رسول اهلل صىل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِـّت فلْيَْغتَسْل، »اهلل عليه وسلم قال:  ل املي َمْن َغسَّ
 
ْ
أ  «.وَمْن مَحَلَه فلْيَتَوضَّ

** 

2135. Hadith: 

Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported 

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

blessings be upon him, said: "The one who washes the 

dead should take a bath, and the one who carries him 

should perform ablution". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

م يفيد احلديث يف اجلملة األوىل منه أن من قا
بتغسيل ميت, سواء اكن امليت صغرًيا أو كبرًيا، ذكًرا 
نىث, حبيث بارَش تغسيله بيده أو اكن بينهما حائل، 

ُ
أو أ

كخرقة اكنت ىلع يده أو قفاز: يستحب هل الُغسل 
املعروف املشابه لغسل اجلنابة. ويف اجلملة اثلانية 
أفاد احلديث األمر بالوضوء من محل امليت,  وُيَفرسَّ 

-هنا بغسل ايلدين فقط، أو بأن يكون أمره  الوضوء
متجها ملن أراد أن حيمل امليت  -صىل اهلل عليه وسلم

حىت يكون مستعدا للصالة عليه, ولم حُيمل 
احلديث هنا ىلع ظاهره لعدم وجود أحد من أهل 

 العلم يقول بوجوب الوضوء من محل امليت.

** 

The first sentence of the Hadith indicates that it is 

recommended for a person who washes a dead body 

to perform a Ghusl (ritual shower) similar to the one 

performed to remove ritual impurity. This applies 

regardless of whether the dead person was young or 

adult and male or female and whether the person who 

washed the body touched the dead body directly with 

their hand or with a medium like a rag or a glove.  The 

second sentence of the Hadith instructs the one who 

carries the dead to perform ablution. Ablution, here, 

merely means washing the hands. Another 

interpretation suggests that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, meant that those 

who want to carry the dead should have performed 

ablution beforehand in order to be ready for the funeral 

prayer. The Hadith cannot be interpreted at its face 

value because none of the scholars ever said that it is 

compulsory to perform ablution for those who carry a 

dead person. 
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 املراجع:املصادر و

نية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلا -
بعة: األوىل، مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الط - ـه    1395
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.     - ـه 1421 سنن ابن  -سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -تب العربية ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الك
توضيح األحاكم ِمن -م  2006 _ه  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، -

فتح ذي -م  2003 - ـه 1423مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة،  بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي،
(، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )ط

-عاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصن-ه( 1427)
إرواء الغليل يف - ـه 1431 ـهـ  1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 

 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نارص ادلين األبلاين, إرشاف
   (8400) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

من فعل هذا لعن اهلل، من فعل هذا؟ إن رسول 
لعن من اختذ شيًئا  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

 فيه الروح غرًضا
 

Who has done this? May Allah curse 
whoever has done this. Verily, the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and 
blessings be upon him, invoked curse upon 
whoever makes any living creature a target 

(of his marksmanship, archery, etc.). 

 :احلديث .2136
عن سعيد بن جبري، قال: َمرَّ ابُن عمَر بِِفتياٍن ِمن 

ه، وقد جعلوا قريش قد نََصبُوا َطرْيًا، وهم يَْرُمونَ 
ْوا ابَن 

َ
لصاِحب الطرْيِ ُكَّ خاِطئة ِمن َنبِْلهم، فلّما رأ

قُوا، فقال ابن عمر:  َمن فعل هذا لََعَن اهلل، »عمر َتَفرَّ
 -صىل اهلل عليه وسلم-َمن فعل هذا؟ إنَّ رسول اهلل 

وُح َغَرًضا  «لََعَن َمن اختَذ شيئا فيه الرُّ

** 

2136. Hadith: 

Sa`eed ibn Jubayr reported that Ibn `Umar, may Allah 

be pleased with him, once passed by some young men 

of the Quraysh who had tied a bird and made it a target 

at which they were shooting arrows. Every arrow that 

they missed became the possession of the owner of the 

bird. When they saw Ibn `Umar, they dispersed. 

Thereupon, Ibn `Umar said: "Who has done this? May 

Allah curse whoever has done this. Verily, the 

Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, invoked curse upon whoever makes any 

living creature a target (of his marksmanship, archery, 

etc.)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 -ريض اهلل عنهما-خيرب سعيد بن ُجبري أن ابن عمر 
مر بفتيان بقريش وقد وضعوا طائًرا يرمون عليه 
سهامهم، أيهم أشد إصابة، فلما رأوا عبد اهلل بن عمر 

تفرقوا هرًبا منه، ثم قال: ما هذا؟  -نهريض اهلل ع-
فأخربوه، فقال: لعن اهلل من فعل هذا, وذكر أن انليب 

لعن من اختذ شيئا فيه الروح  -صىل اهلل عليه وسلم-
غرضا. وهذا ألنه يتألم إذ أن هذا يرضبه ىلع جناحه، 
وهذا يرضبه ىلع صدره، وهذا يرضبه ىلع ظهره، وهذا 

مت، وهو مقدور ىلع ىلع رأسه فيتأذى إذا لم ي
من  -صىل اهلل عليه وسلم-تذكيته، فلهذا لعن انليب 

 اختذ شيئًا فيه الروح غرًضا.

** 

Sa`eed ibn Jubayr, may Allah have mercy upon him, 

reported that `Abdullah ibn `Umar, may Allah be 

pleased with both of them, once passed by some young 

men of the Quraysh tribe who had tied a bird and made 

it a target at which they were shooting arrows to see 

who is more skilled at archery. When they saw Ibn 

`Umar coming, they dispersed and ran away from him. 

He inquired about what was going on, and when the 

people told him, he said: "May Allah curse whoever has 

done this," and he mentioned that the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, invoked the 

curse of Allah upon whoever takes any living creature 

as a target to shoot at. That is because such action 

makes the bird suffer pain as one hits its wing, another 

hits its chest, and a third hits its back or head, and so 

on. Thus, the bird suffers without dying, while it is 

possible to slaughter it at the neck in the lawful manner 

which kills it instantly without making it suffer. That is 

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

upon him, invoked curse upon whoever makes any 

living creature a target of shooting. 
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 :معاين املفردات
 نََصبُوا َطرْيًا : جعلوه هدفًا نلبلهم. •
 .ُك خاطئة من نبلهم : ُك نبلة لم تصب اهلدف •

 .-تعاىل-للعن: هو الطرد واإلبعاد عن اخلري، وعن رمحة اهلل لعن : ا •

وانليه غرضا : الغرض: بفتح الغني املعجمة، والراء وهو اهلدف، واليشء اذلي يرىم إيله. واملراد: ال تتخذوا احليوان اليح غرًضا ترمون إيله،  •
 .يقتِض اتلحريم؛ فإنه تعذيٌب للحيوان

 :فوائد احلديث
 . من الكبائرأن تعذيب احليوان من غري سبب رشيع .1

 .جواز لعن من اختذ شيئًا فيه الروح غرًضا .2

 .وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر يف وقته, وعدم تأخري ابليان عن وقت احلاجة .3

 .حرمة تضييع املال, ألن الطري إذا مات حرم أكل حلمه .4

 .حتريم اللهو ابلاطل اذلي ال يعود ىلع األمة بفائدة .5

 .رحم اإلنسان يرحم احليوانأن ادلين اإلساليم كما ي .6

 .سمو هذه الرشيعة وشموهلا حيث أوجبت الشفقة ىلع انلاس وىلع ابلهائم, وحرمت ُك ما فيه إيذاء أو تعذيب .7

 .وجوب الرفق باحليوان .8

 املراجع:املصادر و

بن حممد العثيمني,  صالح بن حممد,   الصاحلني رياض رشح - بريوت –صحيح اإلمام مسلم, ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب  -
تطريز رياض الصاحلني, فيصل بن عبد العزيز املبارك, املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل  - ـه 1426دار الوطن للنرش, الطبعة: 

منحة  -لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني  - ـه 1423محد, دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض, الطبعة: األوىل، 
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة  - ـه1428 1العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط

املنهاج رشح  - ـه  1423. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام - 1427الطبعة األوىل  -اإلسالمية 
 .1392بريوت, الطبعة: اثلانية،  -صحيح مسلم بن احلجاج للنووي , دار إحياء الرتاث العريب 

   (64654) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبوداود والرتمذي والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعيد بن زيد  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 دون ماهل : قتل ألجل حفظه هل. •
 .ومن قتل دون أهله : أي يف ادلفع عن بضع امرأته أو قريبته •

 .واذلب عنه ويف قتال املرتدين عن ادلين -تعاىل-ون دمه، أو دون دينه : أي يف نرصة دين اهلل أو د •

 .فهو شهيد : إن قتله من جاءه يلأخذ ماهل بغري حق أو يلنال من عرضه أو دينه  فدافعه حىت قتل فله حكم الشهداء يف اآلخرة يف اإلثابة •

 :فوائد احلديث
أو مال، فمن اعتدى ىلع يشء من ذلك، فللمعتدي عليه ادلفع عن ذلك بأسهل ما يغلب ىلع اجلاين هو املعتدي ىلع نفس، أو طرف، أو عرض،  .1

 .ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إال بالقتل، فال ضمان ىلع املدافع

 .مرشوعية ادلفاع عن املال؛ ألن املقتول دفااع عن ماهل لم ينل مرتبة الشهادة، إال ألن قتاهل دون ماهل قتال مرشوع .2

دة اليت ناهلا فيه مرتبة الشهداء، اذلين قتلوا ظلما دون حقوقهم، ويه من جنس الشهادة اليت قتل صاحبها وهو يقاتل؛ تلكون لكمة أما الشها .3
 .اهلل يه العليا

من قتل دون ماهل فهو شهيد، ومن قتل دون 
  أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد

Whoever is killed in defense of his wealth is 
a martyr. Whoever is killed in defense of 

his family, himself, or his religion is a 
martyr. 

 :احلديث .2137
 -صىل اهلل عليه وسلم-عن سعيد بن زيد، عن انليب 

من قُِتَل ُدون َماهِلِ فهو َشهيٌد، ومن قُِتَل ُدون »قال: 
 «.، أو ُدون ِديِْنِه فهو َشهيدٌ أْهِلِه، أو ُدوَن َدِمهِ 

** 

2137. Hadith: 

Sa‘eed ibn Zayd reported that the Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, said: 

"Whoever is killed in defense of his wealth is a martyr. 

Whoever is killed in defense of his family, himself, or 

his religion is a martyr". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أنَّ من تعّرض هل لٌص أو اغصب ٌوحاول 
أْخَذ ماهل منه غصباً قوًة واقتداراً بغري حق رشيع، 

ِتَل يف ادلفاع فإّن عليه أن يقاتله دفااعً عن ماهل، فإن قُ 
وثوابه،  -تعاىل-عن ماهل فهو شهيد يف حكم اهلل 

وليس القصد أنه كشهيد املعركة ال يغسل، وكذلك 
من قُتل دفااعً عن نفسه، أو دفااع عن عرضه ممن أراد 
بامرأته وحمارمه سوءاً مما حرمه اهلل فدافع عنهم فله 

أجر الشهداء، وهذا احلديث أصل  -تعاىل-عند اهلل 
 لفقهاء فيما يسَم دفع الصائل وهو املعتدي.عند ا

** 

This Hadith indicates that if a person is attacked by a 

thief or a usurper who tries to take his property 

forcefully without legal basis, then he has the right to 

fight the intruder in defense of his property. If he is killed 

while defending his property, he will be a martyr in the 

sight of Allah, the Exalted, and he will be given the 

same reward as that of martyrs. However, this does not 

mean that he should be treated like a person who is 

killed in a battlefield in the sense that his dead body 

should not be washed. Likewise, the same applies to a 

person who dies while defending himself or his honor 

against a person who wants to violate the honor of  his 

wife or Mahrams (permanently unmarriageable kin). 

Such a person will be given the reward of martyrs by 

Allah, the Exalted. This Hadith is a primary evidence for 

jurists in juristic issues known as repelling the intruder 

or attacker. 
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 املراجع:املصادر و

، الطائف اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان، دمشق  -منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف
ِغرِي حممد بن إسماعيل الصنعاين، أبو إبراهيم، عز ادلين، املعروف كأسالفه  -م  1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية  - ُح اجلَاِمع الصَّ اتلَّنويُر رَشْ

د إبراهيم مكتبة دار السالم، الرياض  د إسحاق حممَّ سليمان بن األشعث   -سنن أيب داود  -م.  2011 - ـه 1432الطبعة: األوىل، -باألمري املحقق: د. حممَّ
ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية.  حتقيق: عبد الفتاح أبو -السنن الصغرى للنسايئ /أمحد بن شعيب ، النسايئ   -السِّ

 الرتمذي، ، عيىس بن حممد - الرتمذي سنن - بريوت –يدا ص عرصية، - 1986 – 1406 اثلانية،: الطبعة -حلب –مكتب املطبواعت اإلسالمية -غدة
 اثلانية،: الطبعة مرص – احلليب ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة- عوض عطوة وإبراهيم ابلايق عبد فؤاد وحممد شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق
فيصل  -دار إحياء الكتب العربية  -ين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايقالقزوي يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن - م 1975 - ـه 1395

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -عيىس ابلايب احلليب 
الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-ح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزانمنحة العالم يف رش -م  2001 - ـه 1421مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

 تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428
فتح ذي اجلالل  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -عناية عبد السالم السليمان  -ح الفوزانصال الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام

سبل  -. 1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
 .دار املكتب اإلساليم -بدون طبعة وبدون تاريخ. صحيح اجلامع الصغري وزياداته :األبلاين  -حلديثدار ا -السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين، 

   (58224) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبوداود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد وادلاريم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سمرة بن جندب  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 و األذن، أو الشفة، وهو باألنف أخص.جدع : اجلدع: هو قطع األنف، أ •

 :فوائد احلديث
إثبات القصاص يف اجلنايات، وأنَّ من قتل عمًدا، أو من أتلف طرفًا أو عضًوا من إنسان؛ كأنفه، أو خصيته عمًدا اقتص منه بمثل ذلك  .1

 .الطرف

 .ثبوت القصاص بني السيد وعبده؛ لكن نفاه اجلمهور لضعف احلديث ولعدم اتلاكفؤ بني احلر والعبد .2

 .ت القصاص يف األطرافثبو .3

 .عدل اإلسالم يف القصاص .4

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود   - الرتمذي سنن. بريوت –املؤلف سليمان بن األشعث السِّ
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف -يق وإبراهيم عطوة عوض ابلا عبد فؤاد وحممد شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق الرتمذي، ، عيىس بن حممد املؤلف

 فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن املؤلف- ماجه ابن سنن. م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –ابلايب احلليب 
حتقيق: عبد الفتاح -املؤلف أمحد بن شعيب ، النسايئ -غرى للنسايئ الص السنن. احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار -ابلايق عبد

 مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق حنبل بن أمحد اإلمام مسند. 1986 – 1406 اثلانية،: الطبعة -حلب –مكتب املطبواعت اإلسالمية -أبو غدة
م. مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم( عبد  2001 - ـه 1421عة: األوىل، الطب الرسالة مؤسسة الرتيك املحسن عبد بن اهلل عبد د: إرشاف وآخرون

دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة  -اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، اتلمييم حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين 
– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسامم 2000 - ـه 1412العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

 - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف: املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة
حتقيق صبيح رمضان  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -جلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمنيا ذي فتح.  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة

  من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه
Whoever kills his slave, we will kill him, 
and whoever mutilates his slave, we will 

mutilate him. 

 :احلديث .2138
صىل اهلل عليه -أن انليب  - عنهريض اهلل-عن سمرة 

من قتل عبده قتلناه، ومن َجَدَع عبده »م قال: -وسل
 «.َجَدْعنَاهُ 

** 

2138. Hadith: 

Samurah, may Allah be pleased with him, reported that 

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

him, said: "Whoever kills his slave, we will kill him, and 

whoever mutilates his slave, we will mutilate him". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

أن القصاص يثبت يف انلفس  -إن صحَّ -أفاد احلديث 
ويثبت يف األطراف، فمن تعدى ىلع نفٍس ظلًما 

ًدا عدوانًا قتل بها ولواكن عبده اململوك، ومن عم
تعدى ىلع عضو شخص فأتلفه أخذ به وأتلف عضوه 
قصاصاً، إال أنَّ مجهور العلماء ىلع أنه ال قصاص بني 
العبد واحلر، ذلك لعدم املاكفأة بينهما ولضعف هذا 

 احلديث.

** 

This Hadith, if authentic, indicates that legal retribution 

applies to murder and mutilation. So anyone who kills 

another intentionally out of injustice and transgression 

is to be killed in return, even if he had killed his slave. 

Also, anyone who wreaks damage to a body part of 

another person, his similar body part is to be damaged 

as legal retribution. The majority of the scholars, 

however, agree that legal retribution is inapplicable in 

cases involving freemen and slaves, because they are 

not equal, and due to the weakness of this Hadith. 
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بدون طبعة وبدون تاريخ. ذخرية العقىب يف  -املؤلف حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث -. سبل السالم 1427الطبعة األوىل  -وأم إرساء بيويم
َّوِي،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل/  املؤلف: حممد بن -رشح املجتىب  1416يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الَول

 –املكتب االساليم  -أرشف ىلع طباعته واتلعليق عليه: زهري الشاويش -املؤلف حممد نارص ادلين األبلاين  -م. ضعيف سنن الرتمذي 1996 - ـه
 .م 1991 - ـه 1411ة: األوىل، الطبع -بريوت

   (58195) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

461 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
اذلي أعطي عقًدا مستمًرا للبقاء يف دار اإلسالم ىلع أن يدفع اجلزية مقابل محايته والزتام أحاكم اإلسالم، كما يشمل  معاهًدا : املعاهد هو اذليم •

 أيًضا الاكفر اذلي بني دوتله ودولة املسلمني عهد وهدنة برتك القتال.
دْ  •  .يََرْح : بفتح ايلاء والراء: لَْم جَيِ

 .اجلنة: ريح نسيمها الطيب الَعِطرراحئة اجلنة : الراحئة: النسيم، وراحئة  •

 .من مسرية أربعني اعما : أي إن ريح اجلنة وطيبها جيده املؤمن يوم القيامة من مسافة سري أربعني اعًما •

 :فوائد احلديث
 .حتريم قتل املعاهد، وأنه كبرية من كبائر اذلنوب؛ ألنه رتب عليه حرمانه من دخول اجلنة يف ظاهر احلديث .1

 .جاء يف بعض روايات احلديث بأن القتل "بغري جرم"، و"بغري حق"، وهذا اتلقييد معلوم من قواعد الرشع .2

 .وجوب الوفاء بالعهد .3

 .إثبات أن للجنة راحئة .4

 .أن ريح اجلنة يوجد من مسافات بعيدة .5

من قتل معاهًدا لم يََرْح راحئة اجلنة، وإن رحيها 
  توجد من مسرية أربعني اعما

Whoever kills a Mu`aahad (a non-Muslim 
who is granted the pledge of protection by 
the Muslims) shall not smell the fragrance 

of Paradise, though its fragrance can be 
smelt at a distance of forty years (of 

traveling). 

 :احلديث .2139
عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

من َقتََل ُمَعاَهًدا لم يََرْح »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
َراحئََة اجلنة، وإن ِرحْيََها تُوَجُد من َمِسرَية أربعني 

 «.اعًما

** 

2139. Hadith: 

`Abdullah ibn `Amr, may Allah be pleased with both of 

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

blessings be upon him, said: "Whoever kills a 

Mu`aahad (a non-Muslim who is granted the pledge of 

protection by the Muslims) shall not smell the fragrance 

of Paradise, though its fragrance can be smelt at a 

distance of forty years (of traveling)''. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن من قتل معاهًدا بغري حق، واملعاهد 
من  هو من دخل أرض اإلسالم بعهد وأمان، أو اكن

أهل اذلمة، من الكفار، لم يمكنه اهلل من دخول 
اجلنة، وإن رحيها يلوجد من مسرية أربعني سنة، وهذا 
داللة ىلع بعده عنها، وهو يفيد حرص اإلسالم ىلع 
احلفاظ ىلع ادلماء املعصومة من املعاهدين واذلميني، 

 وأن قتلهم بغري حق من كبائر اذلنوب.

** 

This Hadith indicates that anyone who kills a Mu`aahad 

will not be admitted to Paradise or even smell its 

fragrance, although its fragrance can be smelt at a 

distance of forty years of traveling. A Mu`aahad is a 

non-Muslim who enters the lands of Muslims with a pact 

of security and protection, or a Dhimmi (a non-Muslim 

subject living in a Muslim state). The warning in the 

Hadith proves that Islam is keen on preserving the lives 

of those who are given protection by Muslims, and that 

killing them is a major sin. 
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 املراجع:املصادر و

زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري 
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:  1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان1422

م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف  2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -تأيلف عبد اهلل البسام
 -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -عناية عبد السالم السليمان  -الشيخ صالح الفوزان

 -سبل السالم ملحمد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث -1427لطبعة األوىل ا -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة
اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بدون طبعة وبدون تاريخ بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

 .م 2014 - ـه 1435
   (64637) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

463 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -نهماريض اهلل ع-عبد اهلل بن عمرو  اتلخريج:
 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 متعمًدا : العمد عكس اخلطأ, والعمد يف باب القتل أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصوًما فيقتله بما يغلب ىلع الظن قتله به. •
 .أويلاء املقتول : ورثته •

 .فإن شاءوا قتلوا : قتلوه بدل قتيلهم •

 . ويله بسبب اجلنايةأخذوا ادلية : دية املقتول, وادلية: املال املدفوع إىل املجين عليه أو إىل •

ا دفع إىل أويلاء املقتول، من قتل مؤمنا متعمد
فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا  ادلية، ويه 
ثالثون حقة، وثالثون جذعة، وأربعون خلفة، 

 وما صاحلوا عليه فهو هلم

 

Whoever intentionally kills a believer shall 
be handed to the guardians of the killed 

person: if they will, they may kill him, and 
if they will, they may accept the blood 

money. [The blood money] is thirty 
"hiqqah", thirty "jadha‘ah", and forty 

"khalifah". And whatever they agree upon 
shall be given to them. 

 :احلديث .2140
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول 

َمْن َقتَل مؤِمنا »ال: ق -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
دا ُدفَِع إىل أويلاء الَمْقتول، فإْن شاءوا َقتَلوا، وإْن  متعمِّ
ة، وثالثون  يَة، ويه ثالثون ِحقَّ َخذوا  ادلِّ

َ
شاءوا أ

ْربعون َخِلَفة، وما صاحلوا عليه فهو هلم، 
َ
َجَذَعة، وأ

 «.وذلك لتَْشِديد الَعْقل

** 

2140. Hadith: 

‘Amr ibn Shu‘ayb reported from his father, from his 

grandfather, that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "Whoever 

intentionally kills a believer shall be handed to the 

guardians of the killed person: if they will, they may kill 

him, and if they will, they may accept the blood money. 

[The blood money] is thirty "hiqqah", thirty "jadha‘ah", 

and forty "khalifah". And whatever they agree upon 

shall be given to them. That is because the blood 

money [in this case] should be exorbitant". 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

هذا احلديث يبني األحاكم املرتتبة ىلع قتل املؤمن 
عمًد, وقد وضح أن أويلاء املقتول من ورثته باخليار 
بني أن يطابلوا بالقصاص فيقتله احلاكم جزاء من 
 جنس عمله, وبني أن يرضوا بادلية املذكورة يف

احلديث, ويه ثالثون حقة وثالثون جذعة وثالثون 
ناقة حامال يف بطونها أوالدها, كما جاء يف احلديث 
أن ألويلاء املقتول أن يأخذوا ما زاد ىلع ذلك مما 

ويه دية القتل -تصاحلوا عليه, ثم بنيَّ أن هذه ادلية 
دية مغلظة مشددة ملا فيها من العمد,  -العمد

 والقصد إىل القتل.

** 

This Hadith shows the ruling subsequent to killing a 

believer intentionally. The guardians of the killed 

person, from among his heirs, have two options. They 

may ask for legal retribution, so the judge kills him; a 

punishment that resembles his crime. Otherwise, they 

can accept the blood money that is mentioned in the 

Hadith: thirty "hiqqah" she-camels ("hiqqah" is a she-

camel in its fourth year of age), thirty "jadha‘ah" she-

camels ("jadha‘ah" is a she-camel in its fifth year of 

age), and forty pregnant she-camels. The guardians of 

the killed person may also accept an extra amount that 

they agree upon with the payers of the blood money. 

This is because the blood money for intentional killing 

is aggravated due to the perpetrator's intent and 

determination to kill the victim. 
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يت بذلك؛ ألنَّها استحقت الركوب واحلمل والوطء • ٌة : يه من اإلبل ما دخلت يف السنة الرابعة، سمِّ  .ِحقَّ

 .جذعة : يه من انلوق ما دخلت يف السنة اخلامسة، سميت بذلك؛ ألنَّها أسقطت مقدم أسنانها •

 .َخِلفة : احلامل من انلوق •

 . ما ذكر، أو يف تعيني زمان العطاء وماكنهوما صاحلوا عليه : أي: من غري •

 .فهو هلم : املصالح عليه جائز للمصاحلني أو ثابت ألويلاء املقتول •

قتول ذلك تشديد العقل : أي: القسم املذكور من العقل هو قسم غليظ, والعقل ادلية, وسميت بذلك ألن القاتل جيمعها ويعقلها بفناء أويلاء امل •
 .قالً يلتقبلوها منه فسميت ع

 :فوائد احلديث
 .جواز الصلح يف ادلماء ىلع أكرث من ادلية أو أقل .1

 .أنَّ األصل يف ادلية يه اإلبل، وأنَّ األجناس ابلاقية يه أبدال؛ ذلك أنَّ اإلبل يه اليت يدخلها اتلغليظ واتلخفيف .2

 .حرمة قتل انلفس املعصومة وتشديد الرشيعة يف ذلك .3

 .ص من القاتل املتعمد, وبني أن يأخذوا ادليةأن أويلاء املقتول خمريون بني أن يطابلوا بالقصا .4

 .أنَّ دية القتل العمد دية مغلظة, ويه: ثالثون ِحقة، وثالثون جذعة، وأربعون خِلَفة يف بطونها أوالدها .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتب-  –ة العرصية، صيدا سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق  األزدي السِّ
: الطبعة احلليب، ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد: تأيلف الرتمذي، سنن -. بريوت
 -انلارش: دار إحياء الكتب العربية  ,ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة ابن, ماجه ابن سنن-    ـه 1395 اثلانية،

اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط -فيصل عيىس ابلايب احلليب. 
م، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسا-م. 2001 - ـه1421

 2006 ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، -م  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
ه, حممد بن عبد اهلادي اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي, دار حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماج-م 

: الطبعة بلنان، –مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت -بريوت، بدون طبعة.  -اجليل 
د ُصبيْح بن َحَسن َحاّلق, َمكتَبَُة اتلَّ  َمَعاين إليَضاح اتلَّحبري-. م2002 - ـه1422 األوىل، يسري, حممد بن إسماعيل الصنعاين املعروف باألمري, حققه حمَمَّ

الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ -م.  2012 - ـه 1433اململكة الَْعَربيَّة السعودية, الطبعة: األوىل،  -الرُّشد، الرياض 
منحة العالم يف رشح بلوغ -أرسار الفتح الرباين, أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعِت, دار إحياء الرتاث العريب, الطبعة: اثلانية.  األماين من

ين. انلارش: دار احلديث، نيل األوطار، للشواك  - ـه 1431 ـهـ  1427املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -م 1993 - ـه1413مرص. الطبعة: األوىل، 

 .م1985 - ـه 1405 اثلانية
   (58208) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبوهريرة  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قََذَف : القذف هو الريم بوطء يوجب احلد ىلع املقذوف •

 .: هو العبد أو األمة اليت يملكها السيد بسبب رشيع صحيح كجهاد مملوكه •

 :فوائد احلديث
خرة، وحيد إذا قذف السيد مملوكه، فال يقام عليه احلد يف ادلنيا؛ ذلك أنَّ احلدود كفارات ملن أقيمت عليه، وما دام أنَّه سيلحقه العذاب يف اآل .1

 .د عليه يف ادلنيا إمجاع العلماءذللك، فإنَّه ديلل ىلع أنَّه ال حيد يف ادلنيا، وعدم إقامة احل

 .حيرم ىلع السيد أن يقذف مملوكه، وهو اكذب عليه يف ذلك .2

 .يف احلديث صيانة لألعراض ولو اكنوا أرقاء .3

 .ثبوت امللكية للبرش إذا اكن بسبب صحيح، وهو إمجاع .4

 أن اجلزاء كما يكون يف ادلنيا يكون يف األخرة .5

من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جدل يوم 
  يكون كما قال القيامة، إال أن

If somebody slanders his slave and the 
slave is innocent of what he says, he (the 

master) will be flogged on the Day of 
Judgment unless the slave really is as he 

described him. 

 :احلديث .2141
قال: سمعت أبا  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من قََذَف »يقول:  -مصىل اهلل عليه وسل-القاسم 
َمْملُوَكُه، وهو بَِريٌء مما قال ُجدِل يوم القيامة إال أن 

 «.يكون كما قال

** 

2141. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: "I heard Abu-l-Qaasim, may Allah's peace 

and blessings be upon him, say: 'If somebody slanders 

his slave and the slave is innocent of what he says, he 

(the master) will be flogged on the Day of Judgment 

unless the slave really is as he described him"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

َكه فال يقام عليه احلد يف ادلنيا؛ إذا قذف السيُد مملو
ذلك أنَّ احلدود كفارات ملن أقيمت عليه، وما دام أنَّه 
سيلحقه العذاب يف اآلخرة، وحيد ذللك، فإنَّه ال حيد 
يف ادلنيا، وعدم إقامة احلد عليه يف ادلنيا إمجاع من 
العلماء. وال حُيَدُّ السيد ألنه ال يقذف مملوكه إال عن 

اغبلا؛ ألن قيمته ستزنل مع القذف يقني وغلبة ظن 
ويف هذا رضر عليه. ويف هذا احلديث ختصيص لقوهل 

: )واذلين يرمون املحصنات ثم لم يأتوا بأربعة -تعاىل-
 شهداء فاجدلوهم ثمانني جدلة(.

** 

If a master slanders his slave, no punishment is to be 

inflicted upon him in the worldly life, for corporeal 

punishments expiate the sins. Given that the 

punishment will be inflicted upon him in the Hereafter, 

he is not to be punished in the worldly life. The scholars 

unanimously agree that the prescribed corporal 

punishment is not to be inflicted on the slave in such a 

case. The master is not to be subject to the prescribed 

corporal punishment of slander either, for he slanders 

him only when he is certain or has a strong assumption. 

The accusation brings down the price of the slave, 

which involves loss to the master. Finally, this Hadith 

specifies the general indication of Allah's saying: 

{Those who slander the chaste women and do not bring 

four witness, flog them eighty lashes.} [Surat-un-Noor: 

4] 
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 .إثبات يوم القيامة .6

 .ال حد ىلع السيد إذا اكن األمر كما قال .7

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد 1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل 
غ املرام، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلو

م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، 
ُ
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام ، عبد اهلل بن عبد 1427صبيح بن حممد رمضان، وأ

. 1428لوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة ، منحة العالم رشح ب
-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي-بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 

صادر عن: وزارة األوقاف -ين، انلارش: دار احلديث. املوسوعة الفقهية الكويتيةالصنعا إسماعيل بن حممد  السالم، سبل. ه 1424 السابعة،: الطبعة
: الطبعة األوىل، 38 - 24الكويت ..األجزاء  -: الطبعة اثلانية، دارالسالسل 23 - 1ه.األجزاء  1427 - 1404الكويت الطبعة: من  -والشئون اإلسالمية 
 .طبعة اثلانية، طبع الوزارةال: 45 - 39 األجزاء..-مرص –مطابع دار الصفوة 

   (58244) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه النسايئ، والرواية األخرى أخرجها الطرباين. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو أمامة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تبارك وتعاىل-جاءت األحاديث أنه موضع القدمني للرب الكريس : قد  •
 .اآلية : العالمة الظاهرة، وتطلق ىلع طائفة حروف من القرآن، علم باتلوقيف انقطاعها عما قبلها، وعما بعدها من الالكم •

 :فوائد احلديث
الاكملة، والقيومية ادلائمة، والعلم  فضل هذه اآلية العظيمة؛ ملا اشتملت عليه من األسماء احلسىن، والصفات العىل، والوحدانية، واحلياة .1

 .الواسع، وامللكوت املحيط، والقدرة العظيمة، والسلطان القويم، واإلرادة انلافذة

 .ماملراد بادلبر هنا ما بعد السالم؛ ألن ما قبل السالم ليس حماًل للقرآن، وإنما حمله القيام، فهذه قرينة ىلع أن املراد ما بعد السال .2

لك اآلية العظيمة، وهذه السورة الرشيفة بعد ُك صالة مفروضة؛ يلكتمل بهما ذكره لربه، ويرفع بهما ما نقص من صالته، استحباب قراءة ت .3
 .ويلجدد إيمانه ُك يوم ِخس مرات، بتالوة أسماء اهلل احلسىن، وصفاته العىل

من قرأ آية الكريس يف دبر لك صالة مكتوبة لم 
  يمنعه من دخول اجلنة إال إال أن يموت

Whoever recites Ayat-ul-Kursi [Surat-ul-
Baqarah: 255] after every obligatory prayer 
will have nothing preventing his entry into 

Paradise, except his death. 

 :احلديث .2142
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة 

من قرأ آية الكريس يف دبر »: -صىل اهلل عليه وسلم
ُك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال أن 

 «.وقل هو اهلل أحد»ويف رواية: «. يموت

** 

2142. Hadith: 

Abu Umaamah, may Allah be pleased with him, 

reported: “The Messenger of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, said: ’Whoever recites 

Ayat-ul-Kursi [Surat-ul-Baqarah: 255] after every 

obligatory prayer will have nothing preventing his entry 

into Paradise, except his death.’” Another narration 

reads: "And also: {Say, "He is Allah, [who is] One..."} 

[Surat-ul-Ikhlas]". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث الرشيف فضل قراءة آية الكريس، ويه 
ُ اَل إهَِلَ إِالَّ هُ  َو اليَْحُّ الَْقيُّوُم اَل يف سورة ابلقرة: }اّللَّ

رِْض 
َ
َماَواِت َوَما يِف اأْل ُخُذُه ِسنٌَة َواَل نَْوٌم هَلُ َما يِف السَّ

ْ
تَأ

يِْديِهْم 
َ
ي يَْشَفُع ِعنَْدُه إِالَّ بِإِْذنِِه َيْعلَُم َما بنَْيَ أ ِ َمْن َذا اذلَّ

ٍء ِمْن ِعلِْمِه ِإالَّ  يُطوَن بيَِشْ بَِما َشاَء َوَما َخلَْفُهْم َواَل حُيِ
رَْض َواَل َيئُوُدُه ِحْفُظُهَما 

َ
َماَواِت َواأْل وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ

[ دبر ُك صالة، 255وَُهَو الَْعيِلُّ الَْعِظيُم{ ]ابلقرة: 
والفضل هو دخول اجلنة أو أن دخول اجلنة يكون 

 إن مات من ساعته تلك.

** 

The noble Hadith clarifies the virtue of reading Ayat-ul-

Kursi, which is in Surat-ul-Baqarah: {Allah – there is no 

deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] 

existence. Neither drowsiness overtakes Him nor 

sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and 

whatever is on the earth. Who is it that can intercede 

with Him except by His permission? He knows what is 

[presently] before them and what will be after them, and 

they encompass not a thing of His knowledge except 

for what He wills. His Kursi extends over the heavens 

and the earth, and their preservation tires Him not. And 

He is the Most High, the Most Great.} [Surat-ul-

Baqarah: 255] directly after every prayer, and that its 

virtue is (the reward of) entering Paradise or that one 

would enter Paradise if he died at that moment. 
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من نعيم اجلنة، كما أنَّ عذاب القرب جزء من عذاب انلار؛ لقوهل إثبات اجلزاء األخروي، وأنَّ أوهل نعيم القرب، أو عذابه، وأنَّ نعيم القرب جزء  .4
َشدَّ الْعَ 

َ
ْدِخلُوا آَل فِرَْعْوَن أ

َ
اَعُة أ ا وََعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ  .({ سورة اغفر46َذاِب )تعاىل: }انلَّاُر ُيْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدوًّ

 .({ سورة السجدة17عاىل: }َجَزاًء بَِما اَكنُوا َيْعَملُوَن )انَّ األعمال الصاحلة سبب دلخول اجلنة، كما قال ت .5

 املراجع:املصادر و

م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر،  2003 - ـه1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، 
م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  2014 - ـه1435لعربية السعودية الطبعة: األوىل، اململكة ا -دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

ه. السنن الكربى، لإلمام النسايئ، 1415ه. سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، 1428 1الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
م.  املعجم الكبري، للطرباين، املحقق: محدي بن عبد املجيد السليف، دار النرش: مكتبة ابن  2001 - ـه1421ة: األوىل، الطبع بريوت، –مؤسسة الرسالة 

 .القاهرة -تيمية 
   (10950) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Whoever touches his penis should make  من مس ذكره فليتوضأ
Wudoo. 

 :احلديث .2143
عن عروة قال: دخلت ىلع مروان بن احلكم فَذَكْرنا 

منه الوضوء، فقال مروان: ومن َمسِّ  ما يكون
َكر؟ فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان:  اذلَّ
ة بنت صفوان، أنها سمعت رسول اهلل  أخربتين برُْسَ

 «.َمْن َمسَّ َذَكَره فليتوضأ»صىل اهلل عليه وسلم يقول: 

** 

2143. Hadith: 

`Urwah, may Allah be pleased with him, reported: "I 

once entered upon Marwaan ibn al-Hakam, and we 

discussed the things that, if one does them, he needs 

to make Wudoo (ablution). Marwaan said: 'And 

touching the penis?' I (`Urwah) said: 'I do not know 

about that.' Marwaan said: 'Busrah bint Safwaan told 

me that she heard the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, say: "Whoever 

touches his penis should make Wudoo"'”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

 أنه دخل ىلع -رمحه اهلل-معىن احلديث: خيرب عروة 
مروان بن احلكم واكن أمريا ىلع املدينة  يف ذلك 
الوقت  " فَذَكْرنا ما يكون منه الوضوء "   أي تذاكرنا 
وحبثنا يف نواقض الوضوء واألشياء اليت ينتقض بها 
َكر " ، يعين: ومما  الوضوء . فقال مروان: " وِمْن َمسِّ اذلَّ
َكر  فقال عروة: "ما  حيصل به نقض الوضوء، َمّس اذلَّ

علمت ذلك"، يعين: ما أعلم ديلال، وليس عندي 
 _صىل اهلل عليه وسلم  _علم يف ذلك عن رسول اهلل 

ة بِنُْت صفوان  ريض اهلل  _. فقال مروان: حدثتين برُْسَ
قال: ) َمْن  _صىل اهلل عليه وسلم  _أن انليب  _عنها 

َمسَّ َذَكَره فليتوضأ (  ويف رواية الرتمذي : " فال يَصِل 
َكر حىت ي توضأ " وهذه الرواية نٌص يف أن َمسَّ اذلَّ

ناقٌض للوضوء سواء اكن لشهوة أو لغري شهوة وسواء 
قصد مسه أو لم يقصد، لكن برشط أن حيصل 
الَمسُّ مبارشة، أي من غري حائل بينهما، أما إذا اكن 
ه؛ لعدم وجود حقيقة  من وراء حائل فال يؤثر َمسُّ

؛ ألن الَمسَّ هو مبارشة  العضو العضو؛ يدل املسِّ
ذللك ما رواه النسايئ وغريه : " إذا أفىَْض أحدكم 
بيده إىل َفرِْجه وليس بينها ِسرْت وال حائل فليتوضأ ". 

( فتح ذي اجلالل واإلكرام 1/97سبل السالم )
 (1/298( توضيح األحاكم)261،  1/260)

** 

`Urwah, may Allah be pleased with him, relates that he 

entered upon Marwaan ibn al-Hakam, who was the 

governor of Madinah at that time, and they were 

discussing the things that one is required to make 

Wudoo (ablution) if he did them. In other words, they 

were studying the things that invalidate Wudoo. 

Marwaan said: "And touching the penis," i.e. one of the 

things that nullify one's ablution is touching the penis. 

`Urwah said: "I do not know about that"; i.e. I do not 

know any proof for this statement, and I do not have 

knowledge about it from the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him. Marwaan 

said: Busrah bint Safwaan, may Allah be pleased with 

her, told me that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: "Whoever touches his 

penis should make Wudoo." In At-Tirmidhi's narration: 

"...he should not pray until he makes Wudoo." This 

narration is a clear statement that touching the penis 

nullifies one's ablution, whether it was touched lustfully 

or without lust, and whether one intended to touch it or 

did not intend it, provided that the touching is direct 

without a barrier (such as clothes) between it and one's 

hand. If it is touched with a barrier in between, then 

touching it does not nullify ablution because there was 

no real touching. Real touching takes place when the 

skin of one organ (the hand) comes in contact with the 

skin of the other (the penis). The evidence for that is the 

following narration of An-Nasaa'i and others: "If one of 

you touches his genitals with his hand and there is no 

barrier between them, he should make Wudoo." (Subul-

us-Salaam 1:97; Fat-h Dhil-Jalaal wal-Ikraam 1:260-

261; Tawdeeh-ul-Ahkaam 1:298) 
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 رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنها  _برسة بنت صفوان  اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
كر ينقض الوضوء، سواء اكن بشهوة أو بغري شهوة وسواء حصل الَمسُّ بقصد أو بغري قصد. .1  فيه أن َمسَّ اذلَّ
 فيه حرص عروة ومروان ىلع حتصيل العلم .2

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    صحيح أيب داود  سنن أيب داود، تأيلف:  –سليمان بن األشعث السِّ
غ بلو ِمن األحاكم توضيح م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة( ه1420: املتوىف) األبلاين ادلين، نارص حممد- األم

م فتح ذي اجلالل  2003 - ـه 1423املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمض

ُ
ان، وأ

 عرفة. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
   (8397) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبوسعيد اخلدري  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حىت طلع الصبح اثلاين، أو نسيه فلم يذكره حىت طلع الفجر فإنه يصليه، ولو بعد طلوع الصبح اثلاين. .1
تيقظ، فإن وقت الوتر عنده ينتيه ال تعارض بني هذا احلديث وحديث: "من أدرك الصبح ولم يوتر، فال وتر هل"، فهذا يف حق اذلاكر واملس .2

 .بطلوع الفجر اثلاين؛ خبالف حديث ابلاب، فهو يف حقِّ انلائم والغافل، فإن هذا هو وقت الصالة يف حقه

فإذا ، فقد اكن وتره إحدى عرشة ركعة، -صىّل اهلل عليه وسلّم-إذا فات الوتر فإنه ال يقضيه يف انلهار ىلع صفته وتراً، بل يشفعه بركعة، لفعله  .3
فيصيل غلبه نوم أو وجع صىل بانلهار ثنيت عرشة ركعة، وهكذا يفعل من اعدته أن يصيل تسعاً فيصيل بانلهار عرشاً، ومن اكن يصيل بالليل سبعاً 

 .بانلهار ثماين ركعات، وهذا هو األظهر، فإن حديث أيب سعيد جممل، وحديث اعئشة مفرس هل

 املراجع:املصادر و

بريوت.  مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط،  -حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، لإلمام أيب داود، حتقيق: 
فيصل  -م,   سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية  2001 - ـه 1421انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل ، 

ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3.  صحيح اجلامع الصغري وزيادته، لألبلاين، طعيىس ابلايب احلليب
م. 2006 - ـه1427،   1للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط 

ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1423يح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة توض
 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

   (11277) الرقم املوحد:

  من نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا ذكره
Anyone sleeps before praying Witr or 

forgets it, let him pray it once he 
remembers it. 

 :احلديث .2144
من »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

 «.نام عن وتره، أو نسيه، فَلْيَُصلِّه إذا ذكره

** 

2144. Hadith: 

Abu Sa`eed al-Khudri, may Allah be pleased with him, 

reported the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said: "Anyone sleeps before praying Witr 

or forgets it, let him pray it once he remembers it". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

من نام عن وتره حىت أصبح، أو نسيه فإنه يصليه بعد 
فيبني احلديث الرشيف طلوع الفجر، أداًء ال قضاًء، 

جواز صالة الوتر ولو بعد طلوع الفجر اثلاين ملن 
 نسيه أو نام عنه؛ ألنه معذور رشاعً.

** 

A Muslim who sleeps until the morning without praying 

the Witr or forgets it, he should pray it after the dawn 

break, but not in the sense that it was missed and is 

made up for, rather in the sense that it is offered on its 

due time. The noble Hadith shows that it is permissible 

for the Muslim who forgets or sleeps before praying the 

Witr to pray it even after the break of the second dawn, 

because s/he is excused in this case by the Sharee`ah. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 حنرنا : انلحر ذاكة اإلبل خاصة، وهو طعنها يف أسفل العنق عند الصدر. •
سنة ست، واحلديبية  -صىل اهلل عليه وسلم-اعم احلديبية : احلديبية: سميت باسم برئ فيها، واكن فيها الشجرة اليت بايع الصحابة حتتها انليب  •

من املدينة إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-طريق مكة جدة، بعضه يف احلل، وبعضه يف احلرم. واعم احلديبية: هو العام اذلي خرج فيه انليب فضاء ىلع 
هم مكة حُمْرًما، يريد العمرة، ومعه حنو "ألف وأربعمائة" رجل من أصحابه، فلما قرب من مكة خرج إيله مرشكو قريش؛ يلمنعوه من دخوهلا علي

 .فتواقف الطرفان عدة أيام يف احلديبية، ترددت بينهم الرسل، حىت تم الصلح ىلع رشوط عنوة،

 .ابلدنة : تطلق ىلع انلَّاقة أو ابلقرة، واملراد هنا اإلبل فقط •

 .عن سبعة : عن سبعة أفراد •

 :فوائد احلديث
أن واملعز؛ وذلا  أن ابلدنة يه الواحدة من اإلبل وابلقر؛ وألنها كبرية احلجم، كثرية اللحم اكن فائدتها ومنفعتها .1 للمهدي واملضيح أكرث من الضَّ

 .صارت ُك واحدة منهما تقوم مقام َسبْع من الغنم، فإذا ضىحَّ ببدنٍة أو ببقرة أجزأت عن سبع ضحايا أو سبع هدايا

 .بااًع جيوز أْن يشرتك سبعة مضحون أو مهدون ببدنة أو بقرة، فيكون للكِّ واحٍد منهم أضحيته أو هديه، ويقسمون حلمها أس .2

 .أنه ال عربة يف اثلواب وحصول األجر بكرب اجلسم .3

 .أن ُسبَُع ابلقرة أو ابلدنة قائم مقام الشاة الواحدة، فتغين عن الرجل وأهل بيته يف األضحية .4

 املراجع:املصادر و

طبعة الرسالة، الطبعة  تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. -ه 1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط -
 توِضيحُ  - م2006 - 1427 األوىل الطبعة - اإلسالمية املكتبة عثيمني، ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - م 2006 – 1427األوىل 

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار  -م  2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكّرمة، مّكة األسدي، مكتَبة للبسام، الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ 

اعم  -صىل اهلل عليه وسلم-حنرنا مع رسول اهلل 
  ابلدنة عن سبعة، وابلقرة عن سبعة احلديبية

In the year of Al-Hudaybiyah, we 
slaughtered with the Messenger of Allah, 
may Allah’s peace and blessings be upon 
him, a camel on behalf of seven persons 

and a cow on behalf of seven persons. 

 :احلديث .2145
نَا مع رسول اهلل صىل حَنَرْ »عن جابر بن عبد اهلل، قال: 

اهلل عليه وسلم اَعَم احلَُديِْبيَة ابَلَدنََة عن َسبَْعة، 
 «وابَلَقَرَة عن َسبَْعة

** 

2145. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

reported: "In the year of Al-Hudaybiyah, we slaughtered 

with the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, a camel on behalf of seven 

persons and a cow on behalf of seven persons". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل -يف هذا احلديث خيرب جابر بن عبد اهلل 
صىل اهلل -ع انليب أنهم اعم احلديبية حنروا م -عنهما

-ما اكن معهم من اهلدي، فأمرهم انليب  -عليه وسلم
أن يشرتك السبعة يف بدنة أو  -صىل اهلل عليه وسلم

يف بقرة فاشرتكوا، فاكن السبعة من الرجال يشرتكون 
 يف بدنة، واكن السبعة يشرتكون يف بقرة.

** 

In this Hadith, Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be 

pleased with both of them, reports that the Companions 

slaughtered their sacrificial animals with the Messenger 

of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

in the year of Al-Hudaybiyah. He, may Allah's peace 

and blessings be upon him, commanded that every 

seven men should share in one camel or one cow. 
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صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 .الرتاث العريب, بريوت

   (64665) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الزبار. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-د اهلل بن عباس عب اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قباء : اسم ملاكن قرب املدينة انلبوية. •
 .باحلجارة من الغائط، ثم يغسلونها باملاء؛ يلحصل كمال اإلنقاءنتبع احلجارة املاء : يزنهون أدبارهم  •

 :فوائد احلديث
 .فضل مسجد قباء .1

 .احلديث ديلل ىلع أن إزالة انلجاسة من حمل اخلارج بتخفيفها باحلجارة، ثم إتباعها املاء هو أكمل اتلطهر؛ يلحصل كمال اإلنقاء .2

 .نه يطهر املحلاالقتصار ىلع املاء وحده أفضل من االقتصار ىلع احلجارة وحدها؛ أل .3

 .جواز االقتصار ىلع احلجارة وحدها، ال فرق يف ذلك بني وجود املاء وعدمه، وال بني احلارض واملسافر والصحيح واملريض .4

 املراجع:املصادر و

وىل عة: األكشف األستار عن زوائد الزبار، نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم، حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطب
م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: 1979ه، 1399

ء: فيه رجال حيبون نزلت هذه اآلية يف أهل قبا
أن يتطهروا واهلل حيب املطهرين، فسأهلم رسول 

؟ فقالوا: إنا نتبع -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 احلجارة املاء

 

This verse was revealed about the people of 
Qubaa: {Within it are men who love to 

purify themselves; and Allah loves those 
who purify themselves.} [Surat-ut-Tawbah: 

108] The Prophet, may Alah's peace and 
blessings be upon him, asked them. They 

answered: "We wash ourselves with water 
after cleansing ourselves with stones". 

 :احلديث .2146
قال: نَزلَت هذه  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ُروا اآلية يف أهل ُقَباَء: }ِفي ْن َيتََطهَّ
َ
بُّوَن أ ِه رَِجاٌل حُيِ

ِرين{ ]اتلوبة/ هِّ ُ حُيِبُّ الُمطَّ لُهم رسول 108َواّللَّ
َ
[، َفَسأ

؟ فقالوا: إِنَّا نُتِْبُع احِلجارَة -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 املاَء.

** 

2146. Hadith: 

Ibn ‘Abbaas, may Allah be pleased with them, reported 

that this verse was revealed about the people of Qubaa. 

{Within it are men who love to purify themselves; and 

Allah loves those who purify themselves.} [Surat-ut-

Tawbah: 108] The Prophet asked them. They 

answered: "We wash ourselves with water after 

cleansing ourselves with stones". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

يبني احلديث الرشيف إحدى مناقب أهل قباء، ويه 
أنهم حيبون اتلطهر بشهادة القرآن هلم، وأنهم حني 
سئلوا عن السبب أخربوا بأنهم حال دخوهلم اخلالء 
 يستجمرون باحلجارة، ثم يستنجون بعده باملاء؛ وذلك

أدَع لكمال إنقاء املخرج. واحلديث ضعيف، وليس 
يف اجلمع بني االستنجاء واالستجمار ديلل صحيح، 
لكنه جائز؛ ألن األصل اجلواز وال يوجد ما يمنع من 

 ذلك.

** 

This Hadith reveals one of the good traits which the 

people of Qubaa had. They loved to purify themselves, 

as the Qur’an attested to them. When they were asked 

about the reason, they said that they cleanse 

themselves with stones first, and then with water, when 

they answer the call of nature, in order to ensure the 

removal of any traces of impurity. The Hadith is weak. 

There is no authentic proof for combining both 

cleansing with stones and water. However, it is 

permissible, because, in principle, it is permissible as 

long as nothing prevents it. 
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ه، 1423طبعة: اخلاِمَسة م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، ال1985ه، 1405اثلانية 
ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2003

 .م2006ه، 1427، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان
   (10041) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
قابل املخابرة : مأخوذة من " اخلبار " ويه األرض اللينة القابلة للزرع، أو من " اخلبري " وهو من حيسن حرث األرض. ويه: العمل يف األرض م •

 جزء معني مما خيرج منها من الزرع، مثل ما خيرج يف شمال املزرعة.
 .حاقلة يه بيع احلنطة يف سنبلها، حبنطة صافية من اتلنباملحاقلة : مأخوذة من " احلقل" وهو الزرع وموضعه، فاشتقت منه، وامل •

 املزابنة : اشرتاء اتلمر بالرطب ىلع رؤوس انلخل •

 .يبدو صالحها : يظهر صالحها حبمرتها أو صفرتها أو شدتها وطيب أكلها •

 .اسإال بادلينار وادلرهم : ادلينار انلقد املصنوع من اذلهب وادلرهم انلقد املصنوع من الفضة، اقترص عليهما ألنهما جل ما يتعامل به انل •

 ويعرف قدره بقدر ذلك  من اتلمر، ألن رسول اهلل صىل اهلل -أي يعرف قدره باتلخمني وغلبة الظن-العرايا : بيع الرطب باتلمر بعد أن خُيَرص  •
 .عليه وسلم رخص فيها

عن املخابرة  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
واملحاقلة، وعن املزابنة، وعن بيع اثلمرة حىت 

يبدو صالحها، وأن ال تباع إال بادلينار وادلرهم، 
 إال العرايا

 

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

Mukhaabarah, Muhaaqalah, Muzaabanah 
sales and the selling of fruit until it is fit for 
eating. He also forbade the selling of fruit 
for anything but money, except in the case 

of `Araaya. 

 :احلديث .2147
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

عن الُمَخابََرِة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب نىه 
والُمَحاقَلَِة، وعن الُمَزابنة، وعن بيع اثلََّمَرة حىت يَبُدو 
َصالُحها، وأن ال تُباع إال بادلينار وادلرهم، إال 

 الَعَرايَا.

** 

2147. Hadith: 

Jabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

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

blessings be upon him, forbade the Mukhaabarah, 

Muhaaqalah, Muzaabanah sales and the selling of fruit 

until it is fit for eating. He also forbade the selling of fruit 

for anything but money, except in the case of `Araaya". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن أنواع من ابليوع 
اليت تتعلق باثلمار؛ ملا فيها من الرضر ىلع جانب 
واحد أو جانبني، ومن ذلك: املخابرة، ويه تأجري 
األرض بنتاج جزء حمدد من األرض، وليس بنسبة 

نطة بسنبلها حبنطة اعدلة، وكذلك نىه عن بيع احل
صافية من اتلنب، وكذلك نىه أن يباع اتلمر ىلع 
رؤوس انلخل بتمر مثله، وعن أن تباع اثلمرة حىت 
يبدو صالحها، ولكنه رخص يف الرطب فيها بعد أن 

واخلرص -خيرص ويعرف قدره بقدر ذلك من اثلمر، 
، برشط أن -معرفة قدره باتلخمني وغلبة الظن

 ملا ورد يف أحاديث أخرى. يكون ِخسة أوسق فأقل،

** 

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

him, forbade some types of crop sales, due to the harm 

they cause to one or both sides of the transaction (the 

buyer and/or the seller). These forbidden sales are: 

Mukhaabarah, which is to lease out land in return for 

the produce of a specified part of the land; Muhaaqalah, 

which is to sell wheat in the husk in return for husked 

wheat (wheat separated from the chaff); Muzaabanah, 

which is to sell dates on palm trees in return for other 

dates. He also forbade the selling of fruit until its 

condition becomes clear and it is free from blight and 

good for eating, but he made an exception for `Araaya 

(ripe dates) after their value has been estimated, in 

return for the same value of fruit. 
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 :فوائد احلديث
 .انلىه عن املخابرة، واملحاقلة، واملزابنة .1

 .استثىن من املزابنة، العرايا، للحاجة .2

 .انليه عن هذه ابليوع ملا فيها من اجلهل بتساوي العوضني، واجلهل بذلك يفِض بنا إىل الربا .3

 .احدمن باب أوىل حيرم ابليع إذا علم اتلفاضل بني العوضني، الربويني من جنس و .4

 .انليه عن بيع اثلمر قبل بُدو صالحه، لعدم أمن العاهة .5

يف بيع العرايا؛ ألن الفقري يف موسم بيع الرطب ليس عنده مال يشرتي به، فإذ اكن عنده تمر وأراد أن  -صىل اهلل عليه وسلم-رخص انليب  .6
ر إذا اكن أقل من ِخسة أوسق كما يف احلديث   .اآلخريشرتي الرطب جيوز ذلك بعد أن يقدَّ

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 ه،1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (5917) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود يف املراسيل وابليهيق. راوي احلديث:

 -رمحه اهلل-زياد السهيم  اتلخريج:
 مراسيل أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 تُْسرَتضع : ُيْطلَب منها تلكون مرضعة للطفل الرضيع •
 احلَْمَقاء : قليلة العقل، ضعيفة ابلصرية •

 .فإن اللنب يشبه : أي: إن املرأة إذا أرضعت غالماً فإنه يزنع إىل أخالقها فيشبهها •

 :فوائد احلديث
دوٌر كبرٌي يف تنشئة الطفل، وبناء جسمه، فهذا الغذاء يتحول بإذن اهلل إىل طاقات خمتلفة يف اجلسم، أن الرضاع الكثري يف هذه السن املبكرة هل  .1

 .ومنها الطاقة العقلية والفكرية

 .أنه ال ينبيغ أن نسرتضع من بها عيب  ُخليُق أو َخليق يمكن أن يؤثر ىلع الطفل .2

 .ن من امرأة سليمة من مجيع انلوايحأنه يدل ىلع العناية باللنب اذلي يَرَْضُعه الطفل، وأن يكو .3

 املراجع:املصادر و

تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة  -ه 1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
توِضيُح  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -تبة اإلسالمية املك عثيمني، ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - م 2006 – 1427األوىل 

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار  -م  2003 - ـه 1423األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمَسة، 
املراسيل، أليب داود. املحقق: شعيب األرناؤوط.  -م  2014 - ـه 1435دية الطبعة: األوىل، اململكة العربية السعو -القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

 .1408بريوت. الطبعة: األوىل،  -انلارش: مؤسسة الرسالة 
   (58180) الرقم املوحد:

أن  -وسلم صىل اهلل عليه-نىه رسول اهلل 
  تسرتضع احلمقاء؛ فإن اللنب يشبه

The Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, forbade people 
from having their children breastfed by a 

weak-minded woman; for the milk of 
breastfeeding causes resemblance. 

 :احلديث .2148
صىل اهلل -َنىَه رَُسوُل اهلل »عن زياد السهيم، قال: 

 «.أن تُْسرَتَْضَع احْلَْمَقاُء؛ فإن اللَّنَبَ يُْشِبهُ  -عليه وسلم

** 

2148. Hadith: 

Ziyaad as-Sahmi reported: "The Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade 

people from having their children breastfed by a weak-

minded woman; for the milk of breastfeeding causes 

resemblance". 

  :درجة احلديث
لم أجد حكما هلذا احلديث عند 

الشيخ األبلاين، وهو مرسل، 
 واملرسل ضعيف.

** 

 Hadith Grade: 

بيغ أن يُطلب من املرأة يدل هذا احلديث ىلع أنه ال ين
قليلة العقل، ضعيفة ابلصرية أن تُرضع الطفل؛ ألن 
حليبها ربما أفىض إىل الرضيع فرسى إيله وأخذ من 

 محقها وقلة عقلها.

** 

The Hadith indicates that a weak-minded and foolish 

woman must not be asked to suckle a child, because 

her milk may transmit foolishness and weak-

mindedness to the child. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

أن يبيع  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
حارض بلاد، وال تناجشوا، وال يبع الرجل ىلع بيع 

  خطبتهأخيه، وال خيطب ىلع
 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, forbade the 
town dweller to sell (merchandise) on 

behalf of a Bedouin, and do not practice 
Najsh (offering a high price for a thing 
which you do not really want to buy in 

order to raise its price value and deceive 
other buyers), and no Muslim should offer 

more for a thing already bought by his 
Muslim brother, nor should he propose to a 

girl already engaged to another Muslim. 

 :احلديث .2149
نىه رسول »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

أن يبيع حارٌض بلاد، وال  - عليه وسلمصىل اهلل-اهلل 
تناجشوا. وال يَبِع ِالرجل ىلع بيع أخيه، وال خيطب 
 ما يف 

َ
ىلع خطبته ، وال تسأل املرأة طالق أختها تِلْكَفأ

 «.َصحَفِتَها

** 

2149. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

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

and blessings be upon him, forbade the town dweller to 

sell (merchandise) on behalf of a Bedouin, and do not 

practice Najsh (offering a high price for a thing which 

you do not really want to buy in order to raise its price 

value and deceive other buyers), and no Muslim should 

offer more for a thing already bought by his Muslim 

brother, nor should he propose to a girl already 

engaged to another Muslim. A Muslim woman should 

not ask that her sister (meaning: another Muslim 

woman) be divorced in order to invert her plate 

(meaning: to deprive her of what she has in order to 

take her place)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

حيرص الرشع احلنيف ىلع إزالة ُك ما يسبب العداوة 
وابلغضاء بني أبناء املجتمع املسلم، ويظهر هذا جليًّا 

انلص، ففيه انليه عن الزيادة يف  من خالل هذا
السلعة لغري قصد الرشاء، وإنما نلفع ابلائع بزيادة 
اثلمن، أو رضر املشرتي بإغالء السلعة عليه، ونىه 
عنه ملا يرتتب عليه من الكذب واتلغرير باملشرتين، 
ورفع ثمن السلع عن طريق املكر واخلداع. وكذلك 

يكون  نىه أن يبيع احلارض للبادي سلعته ألنه
حميًطا بسعرها؛ فال ينقص منه شيئًا ينتفع به 

يقول: "دعوا  -صىل اهلل عليه وسلم-املشرتون. وانليب 
انلاس، يرزق اهلل بعضهم من بعض".،وإذا باعها 
صاحبها بما يكفيه حصل فيها يشء من السعة ىلع 
املشرتين.  حتريم خطبة انلاكح ىلع خطبة أخيه، حىت 

** 

The beneficial and wholesome teachings of Islam seek 

to eliminate all means that may cause enmity and 

hatred among the Muslims. This is obvious in the 

following prohibitions mentioned in this Hadith: - The 

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

prohibited raising the price of an item without having the 

true intention of buying it. Some people may do this 

seeking to benefit of the seller by increasing the price 

(in front of other buyers) or to harm the actual buyers 

by making the item become too expensive for them to 

buy. He prohibited this action because it consists of 

falsehoods and lying to the customers and cheating 

them and raising the price of merchandise by way of 

trickery and deception.  - He also prohibited the city or 

town dweller to sell merchandise on behalf of the 

Bedouin (desert dweller) because the city dweller 

knows the prices of the merchandise well while the 

Bedouin does not, and thus the latter might mistakenly 

sell it at a lower price and the buyers would unfairly 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
لم يكن رض بلاد : احلارض املقيم يف ابلدل وابلاد يف األصل هو ابلادي، وهو القادم من ابلادية، واحلكم يشمل ُك من ليس مقيًما يف ابلدل ولو حا •

 باديًا.
مة الذليذة ، تلكفأ ما يف صحفتها : َشبَّه انلصيب وابلخت بالصحفة، ويه اإلناء، و َشبَّه حظوظها وتمتعاتها بما يوضع يف الصحفة من األطع •

 .وشبه االفرتاق املسبب عن الطالق باستفراغ الصحفة من تلك األطعمة

 .ال تناجشوا : ال يزد أحدكم يف ثمن سلعة ليس يف نفسه اشرتاؤها يلرض بذلك غريه •

 :فوائد احلديث
ين اإلساليم-تعاىل-الرد ىلع من زعم أن ادلين اإلساليم ينظم العبادة فقط، ويه: املعاملة مع اهلل  - .1 ينظم العبادة واملعاملة ولك شؤون  ، فإن ادلِّ

يْن ولكها يف معاملة اخللق  .احلياة، وال غرابة فإن أطول آية يف كتاب اهلل تعاىل آية ادلَّ

أن  إثبات األخوة يف ادلين ، أما األخوة اإلنسانية فغري مقصودة رشاع ، وليس بني انلاس أخوة إنسانية ، لكن بينهم جنسية إنسانية ، يعين: .2
ن جنس املسلم يف اإلنسانية، لكن ليس أخاه، ألم تروا إىل نوح قال:" رب إن ابين من أهيل وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني. قال الاكفر م

 .(، واألخوة نواعن:  األول: أخوة يف ادلين  اثلاين: أخوة يف النسب46-45يا نوح إنه ليس من أهلك")هود: 

 .وبيع الرجل ىلع بيع أخيهعدم جواز بيع احلارض للبادي ، وانلجش،  .3

 .حتريم خطبة الرجل ىلع خطبة أخيه حىت يأذن أو يرتك .4

 .حتريم سؤال املرأة الرجل أن يطلق رضتها ويه زوجته األخرى .5

لبه، ولم جُيَْب، ملا تسبب يعلم أن اخلاطب رُد عن ط
اخِلْطبة ىلع ِخطبْة الغري من العداوة وابلغضاء، 
واتلعرض لقطع الرزق. حتريم سؤال املرأة زوجها أن 
يطلق رضتها، أو توغري صدره عليها، أو الفتنة 
بينهما، يلحصل بينهما الرش، فيفارقها، فهذا حرام، ملا 
حيتوى عليه من املفاسد الكبرية، من توريث 

لعداوات، وجلب اإلحن ، وقطع رزق املطلقة، اذلي ا
كىن عنه بَِكْفِء ما يف إنائها من اخلري اذلي سببه 
انلاكح وما يوجبه من نفقة وكسوة وغريها من احلقوق 

 الزوجية.

benefit from that price difference. The Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, said in this 

regard: "Leave people (to engage in trade), and Allah 

will grant them provision through one another." If the 

Bedouin sells the merchandise himself, then this will 

benefit the buyers more. Thus, the prohibition that a city 

dweller sells on behalf of a Bedouin is intended to 

eliminate harmful consequences from city residents. - 

He also prohibited that a man proposes to marry a 

woman to whom another man has already proposed 

until he learns that the other suitor was clearly turned 

down. This is prohibited because of the obvious enmity 

and hatred it would cause between the two suitors and 

what it involves of depriving a fellow Muslim of 

something good. - He also prohibited that a woman 

asks her husband to divorce his other wife or turns him 

against her or cause quarrels between them so that he 

eventually divorces her. This is impermissible because 

of the evil it involves. It creates enmity and deprives the 

divorced wife of the benefits and good that she enjoyed 

in her marriage as her husband was obliged to provide 

for her and clothe her, as well as all the other marital 

rights. This state of deprivation was expressed in the 

Hadith with the idiom and metaphor: "inverting what is 

on her plate" in order to express depriving her of the 

good that she enjoys while being married. 
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 املراجع:املصادر و

وىل، ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األ-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
فتح ذي  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

 - -1427األوىل  الطبعة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
عبد اهلل -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري

صل بن عبد في -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه 1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-البسام
 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -العزيز بن فيصل بن محد املبارك احلريميل انلجدي

   (5919) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
يتخىل الرجل حتت شجرة مثمرة، ونىه أن يتخىل 

 ىلع ضفة نهر جار
 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, forbade that a 
man relieves himself under a fruitful tree 

or on the bank of a flowing river. 

 :احلديث .2150
-نىه رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن ابن عمر 

أن َيتََخىلَّ الرَّجل حتت شجرة  -صىل اهلل عليه وسلم
ِة نَهر َجار  .«ُمثِْمَرٍة، ونىه أن َيتََخىلَّ ىلع َضفَّ

** 

2150. Hadith: 

Ibn `Umar, may Allah be pleased with him, reported: 

"The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, forbade that a man relieves 

himself under a fruitful tree or on the bank of a flowing 

river". 

 ضعيف جداً.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef Jiddan/Very weak. Hadith Grade: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-معىن حديث :"نىه رسول اهلل 
أن َيتََخىلَّ الرَّجل حتت شجرة ُمثِْمَرٍة". يعين: ال جيوز 
لإلنسان أن يقِض حاجته ببول أو اغئط حتت 
األشجار اليت هلا ثمار ينتفع منها إما باألكل أو غريه 

رها ىلع انلاس، م ن أوجه االنتفاع؛ ألن فعله هذا يقذِّ
وألنها ربَّما سقطت منها بعض اثلِّمار فتتلوث 
بت األشجار من هذه  بانلجاسات، وُربَّما ترََشَّ
انلَّجاسات، فأثَّر ذلك ىلع ثَمرها، وباتلايل حَيِرم انلاس 
من االنتفاع بها. أما األشجار اليت َثَمرها ال يُنتفع به 

ثَمرة هلا ، فال مانع من قضاء احلاجة حتتها؛ ألن  أو ال
فعله هذا ال يرتتب عليه إرضار بانلاس، إال إذا اكن 
هلا ِظل يُنتفع به، فال جيوز قضاء احلاجة حتتها؛ ألن 
ِة نَهر َجار".  فيها نفع للناس.  "ونىه أن َيتََخىلَّ ىلع َضفَّ

أن يقِض  -صىل اهلل عليه وسلم-يعين : نىه انليب 
ِة انلَّهر؛ ألنه ا إلنسان حاجته ببول أو اغئط ىلع َضفَّ

وايق  من مرافق انلاس اليت يَرِدون إيلها، ومثله السَّ
وايق  واجلَريات اليت جيري فيها املاء إىل املزارع أو السَّ
واجلَوايب اليت جيتمع فيها املاء. هذا احلديث ضعيف، 
لكن حتريم قضاء احلاجة يف أماكن انتفاع انلاس 

ريض اهلل -فاد من أدلة صحيحة، فعن أيب هريرة مست
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -عنه

قالوا: وما اللعانان يا رسول اهلل؟ قال: « اتقوا اللعانني»
رواه «. اذلي يتخىل يف طريق انلاس، أو يف ظلهم»

 (.269( )ح226 /1مسلم )

** 

Hadith Explanation: "The Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, forbade that 

a man relieves himself under a fruitful tree," meaning 

that it is not permissible for a person to urinate or 

defecate underneath trees that bear fruits that are 

useful either as food or any other form of benefit. This 

is because doing so makes people disgusted of them. 

Also, some of the fruits might fall from the tree and 

become contaminated with impurities, or perhaps the 

tree would absorb some of these impurities thus 

affecting the fruits, and then people would be deprived 

of its benefit. As for the trees whose fruits are not useful 

or that do not bear fruit, there is no harm in relieving 

oneself underneath them, because doing so will not 

result in harming people, except if the tree has shade 

that people benefit of. In this case as well, it is not 

permissible to relieve oneself underneath it because it 

has benefit for people.  "Or on the bank of a flowing 

river," means that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, forbade urinating or defecating 

on river banks, because it is one of the facilities that 

people frequent. The same applies to irrigation canals 

and open pipes in which water flows to the farms, or 

irrigation canals and wells where water gathers. This 

Hadith is weak, however, the prohibition of relieving 

oneself in places of use for people is deduced from 

authentic evidence. Abu Hurayrah, may Allah be 

pleased with him, reported that the Messenger of Allah, 

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

"Beware of the two cursed ones." They said: "What are 

the two cursed ones, O Messenger of Allah?" He said, 

"The one who relieves himself on the roads that people 

use or in their places of shade." [Muslim, 1:226, no. 

269] 
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 ملعجم األوسط.رواه الطرباين يف ا راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ابن عمر  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
: قضاء احلَاجة •  .َيتََخىلَّ : املراد باتلخيلَّ

 .أي: هلا ثَمر يُنتفع بهُمثِْمَرٍة :  •

ِة : أي: جانب انلَّهر وَحافَته •  .َضفَّ

 :فوائد احلديث
: يُراد به اتلغوُّط، َفَعدل به إىل غريه مما ال يستقبح-صىل اهلل عليه وسلم-ابُلعد عن األلفاظ الُمْستَْقبَحة؛ لقوهل  .1 " واتلخيلِّ  .: "يتخىلَّ

 .يه ُك ما فيه نَفع للناسحتريُم ابلول أو اتلغوُّط، حتت األشجار الُمنتفع بها، ويدخل ف .2

ه ُجذورها .3 جر بانلَّجاسة؛ ألنَّه يتحلَُّل فتمتصُّ ، فيِصل إىل فروِعها احرتاُم األطعمة واألرشبة، فال جيوُز إهانتها بانلَّجاسات، وال تقذيُر أصول الشَّ
ى بانلَّجاسة، وانلَّجاسُة ولو استحالَْت فيه مكروهة ُمْستَْقَذرة  .وثمارِها؛ فتتغذَّ

رَْت منه، حىت يف أمور اتلخيلِّ فقد بيَّنَْت هلم ا .4 ا إالَّ حذَّ  .ألْمِكنة اليت جيُب بُعدهم عنهاُشمول الرشيعة؛ فإنَّها لم ترتك خرًيا إالَّ َدَعْت إيله، وال رشًّ

 .راعية الرشيعة اإلسالمية حلفظ حقوق انلاس؛ ذللك َمنَعت من اتلخيلِّ فيما هلم فيه َحق .5

 املراجع:املصادر و

م. ضعيف اجلامع 2003ه، 1423ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة توضيح األحاكم مِ 
الرمحن الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد 

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل 2003ه، 1423م، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة البسا
 .م2006ه، 1427الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

   (10050) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

484 
 

 

 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واه مسلم.ر راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ادلواب : مجع دابَّة، ويه ُك ما يدب ىلع األرض، ولكن غلب إطالقه ىلع ما يُركب من احليوان، لذلكر واألنىث. •
ا : بفتح الصاد وسكون ابلاء، قال يف انلهاية: "نىه عن قتل ادلواب صرًبا: هو أْن يمسك يشء من ذوات األرواح حيًّا، ثم يُرىم ب • يشٍء حىتَّ َصرْبً

 ."يموت

 :فوائد احلديث
 .ي حيوان صرًبا وهو إمساكه حيا ثم يرىم حىت يموتحتريم قتل أ .1

 .أن احليوان املأكول املقدور ىلع ذحبه ال حيل رميه, بل ال بد من تذكيته .2

 .سمو الرشيعة اإلسالمية وشمول تعايلمها وآدابها, حيث أوجبت الشفقة ىلع انلاس وىلع ابلهائم والطيور .3

عة للمال، إذ إنها ال حتل بهذا القتل, إذا اكنت مما يؤلك فتضيع مايلتها, وإن اكنت مما ال يؤلك انليه عن إضاعة املال ألن قتل ادلواب صرًبا إضا .4
 .اكحلمري ضاعت مايلتها أيًضا فينىه عن ذلك

 املراجع:املصادر و

نحة العالم م -سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث  - ـه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة  - ـه1428 1يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط

بلوغ  -م  2003 - ـه 1423لطبعة اخلاِمَسة، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، ا - 1427الطبعة األوىل  -اإلسالمية 
 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

   (64656) الرقم املوحد:

أن يقتل  -صىل اهلل عليه وسلم-ل اهلل نىه رسو
  يشء من ادلواب صربا

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, forbade killing 

an animal by tying it up and taking aim at it. 

 :احلديث .2151
صىل اهلل -نىَه رسول اهلل »عن جابر بن عبد اهلل قال: 

واب َصرْبا أْن يُقتل -عليه وسلم  «.يشء ِمن ادلَّ

** 

2151. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullah, may Allah be pleased with him, 

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

and blessings be upon him, forbade killing an animal by 

tying it up and taking aim at it". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث ينىه عن صرب ادلواب، ولك ذي روٍح، وذلك 
بأْن حُيبس وُيقتل، ومن ذلك إتالفه بقتلة غري 
رشعية، كأْن جيعل هدًفا للريم، فيف ذلك تعذيٌب 
للحيوان، وإتالٌف نلفسه، وإضاعة ملايلته، وتفويٌت 

لعدم الفائدة من ذلاكته الرشعية، فلهذه املفاسد، و
 قتله، نيه عن صربه، وانلَّيه يقتِض اتلحريم.

** 

This Hadith forbids killing animals by tying them up and 

making them targets for shooting (which is called Sabr). 

This action involves torturing the animal, taking its life 

in vain, wasting its monetary value, and missing the 

chance to slaughter it in a lawful manner (for food). So, 

for these harms and for the lack of benefit in killing it in 

this manner, it is forbidden to tie it up and take aim at it 

to kill it; and forbiddance entails prohibition. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ارث اثلقيف أبو بكرة ُنَفيع بن احل اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 عن الفضة بالفضة : عن بيع الفضة بالفضة. •
 .واذلهب باذلهب : وعن بيع اذلهب باذلهب •

 .إال سواء بسواء : متساويني •

راهم فضة، وال يشرتط التساوي، كيف شئنا : بالنسبة إىل اتلفاضل والتساوي ال إىل احللول واتلأجيل، فيجوز أن يبيع دينار ذهب بعرشة د •
 ."ولكن يشرتط اتلقابض؛ حلديث: "فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا اكن يدا بيد

 .قال : عبد الرمحن بن أيب بكرة راوي احلديث عن أبيه •

 :فوائد احلديث
 .الربويةحتريم بيع اذلهب باذلهب، والفضة بالفضة، متفاضلني، الجتماع اثلمن واملثمن، يف جنس واحد من األجناس  .1

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
ء الفضة بالفضة، واذلهب باذلهب، إال سوا

بسواء، وأمرنا أن نشرتي الفضة باذلهب، كيف 
 شئنا، ونشرتي اذلهب بالفضة كيف شئنا

 

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, forbade the sale 
of silver for silver and gold for gold except 
for equal quantities, and commanded us to 
buy silver with gold as we desire, and to buy 

gold with silver as we desire. 

 :احلديث .2152
نىه رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب بكرة 

عن الفضة بالفضة، واذلهب  -صىل اهلل عليه وسلم-
باذلهب، إال َسَواًء بسَواٍء، وأمرنا أن نشرتي الفضة 
باذلهب، كيف شئنا. ونشرتي اذلهب بالفضة كيف 
شئنا، قال: فسأهل رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا 

 «.سمعت

** 

2152. Hadith: 

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

"The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, forbade the sale of silver for 

silver and gold for gold except for equal quantities, and 

commanded us to buy silver with gold as we desire, and 

to buy gold with silver as we desire." A man, then, 

asked him: "Is it (payment) to be made on the spot?" 

He replied: "That is what I heard (from the Messenger 

of Allah)". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ملا اكن بيع اذلهب باذلهب، والفضة بالفضة، 
متفاضال رًبا، نىه عنه ما لم يكونا متساويني، وزنًا 
بوزن أما بيع اذلهب بالفضة، أو الفضة باذلهب، فال 
بأس به، وإن اكنا متفاضلني، ىلع أنه البد يف صحة 

لك من اتلقابض يف جملس العقد، وإال اكن ربا ذ
النسيئة املحرم، ألنه ملا اختلف اجلنس جاز 
اتلفاضل، وبىق رشط اتلقابض، لعلة الربا اجلامعة 

 بينهما.

** 

Since the sale of gold for gold and silver for silver is 

considered usury in case they are not equivalent, it has 

been prohibited as long as they are not of the same 

weight. As for selling gold for silver or silver for gold, it 

is permissible even if they are of a different weight. 

However, the validity of the transaction requires 

immediate exchange during the conclusion of the sale 

contract; otherwise, it will be considered usury for 

delay, which is prohibited. This is because when the 

items differ in their type, the difference in weight 

becomes permissible on condition that exchange of the 

items must be immediate. This ruling applies to the 

items sharing a common cause of usury. 
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د إباحة بيع اذلهب باذلهب، والفضة بالفضة، برشطني: األول: اتلماثل منهما، فال يزيد أحدهما ىلع اآلخر. واثلاين: اتلقابض يف جملس العق .2
 .بينهما. وما يقال يف اذلهب والفضة، يقال يف جنس واحد من األجناس الربوية، حينما يباع بعضه ببعض، اكلرب بالشعري

هب بالفضة، أو الفضة باذلهب متفاضلني،ْ لكون ُك واحد منهما من جنس غر جنس اآلخر، وإنما يشرتط اتلقابض. وكذا يقال جواز بيع اذل .3
 .يف ُك جنس بيع بغري جنسه من األجناس الربوية، فال بأس من اتلفاضل بينهما. ولكن يشرتط اتلقابض عند انفاق العلة

ب، من اتلقابض بينهما يف جملس العقد. فإن تفرقا قبل القبض، بطل العقد، الجتماعهما يف العلة البد يف بيع اذلهب بالفضة، أو الفضة باذله .4
بينهما يف الربوية. وكذا ُك جنسني اتفقا يف العلة الربوية، ويه الكيل يف األشياء املطعومة، أو الوزن يف األشياء املطعومة، فالبد من اتلقابض 

 .جملس العقد

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422م أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلما -
اإلملام برشح عمدة األحاكم، -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن -ه. 1392الطبعة اثلانية  -مطبعة السعادة-عيل األنصاري للشيخ إسما
 .هأ1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-حالق 

   (5921) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .املزابنة : من الزبن وهو: ادلفع، وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر يف احلديث هلا أمثلة •

 .: بفتح اثلاء وامليم: الرطبثمر  •

 .كيال : الكيل تقدير احلجم، وذكر الكيل ليس بقيد يف هذه الصورة، وإنما هو صورة املبايعة اليت وقعت حينئذ •

 .: شجر العنب، واملراد منه هنا نفس العنب-بفتح الاكف وسكون الراء-كرما :  •

 .حائطه : احلائط: البستان •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن املزابنة .1

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
اكن خنال: بتمر  املزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن

كيال، وإن اكن كرما: أن يبيعه بزبيب كيال، أو 
اكن زراع: أن يبيعه بكيل طعام، نىه عن ذلك 

 لكه

 

the Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, forbade the 
Muzaabanah sale: that is to sell fruits in 

one's garden, if it is palm trees, for dates by 
dry measure; and if it is a vineyard, to sell 
for raisins by dry measure; and if it is any 

crop to sell for a dry measure of its food. He 
forbade all such transactions 

 :احلديث .2153
نىه »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر

عن الُمَزاَبنَِة: أن  -وسلم صىل اهلل عليه-رسول اهلل 
يبيع َثَمَر َحائِِطِه إن اكن خَنْاًل: بتَْمٍر َكياًْل، وإن اكن 
َكْرًما: أن يبيعه بزبيب َكياًْل، أو اكن َزراًْع: أن يبيعه 

 .«بَكيِْل طعام، نىه عن ذلك لكه

** 

2153. Hadith: 

Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with them 

both, reported that "the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, forbade the 

Muzaabanah sale: that is to sell fruits in one's garden, 

if it is palm trees, for dates by dry measure; and if it is a 

vineyard, to sell for raisins by dry measure; and if it is 

any crop to sell for a dry measure of its food. He forbade 

all such transactions." 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عن املزابنة، اليت  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
يه بيع املعلوم باملجهول من جنسه، ملا يف هذا ابليع 

الرضر، وملا فيه من اجلهالة بتساوي املبيعني  من
املفضية إىل الربا وقد رُضبت هلا أمثلة توضحها 
وتبينها. وذلك، كأن يبيع ثمر بستانه إن اكن خنال، 
بتمر كيال، وإن اكن عنبا أن يبيعه بزبيب كيال، أو 
إن اكن زراًع أن يبيعه بكيل طعام من جنسه، نىه 

 .فاسد، واألرضارعن ذلك لكه، ملا فيه من امل

** 

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

him, forbade the Muzabanah sale, which is to sell 

something definite for an indefinite amount of its kinds 

because of the harms this transaction involves, and 

also because of the uncertainty of the correspondence 

of the two commodities, which leads to usury. 

Examples were given to clarify and explain it: to sell 

fruits in one's garden, if it is a palm garden, for dates by 

dry measure; and if it is a vineyard, to sell for raisins by 

dry measure; and if it is any crop to sell for a dry 

measure of the food of its kind. He forbade all such 

transactions because of the harm and detriment it 

involves. 
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 .الصور، اليت توضح أصلها تعريفها بهذه .2

 .أن بيواعتها فاسدة؛ ألن انليه يقتِض الفساد .3

يف صحة حكمة انليه عنها، ما فيها من املخاطرة والقمار؛ ألنها بيع معلوم بمجهول، وملا فيها من بيع انلوعني الربويني املجهولني؛ ألنه البد  .4
 .ظنة الربا، فيحرمبيعهما من العلم بالتساوي، فأما مع اجلهل بتساويهما، فهو م

هما حتريم بيع الرطب باتلمر، لعدم العلم بالتساوي ولو حترى يف تساويهما، بل يدل ىلع حتريم بيع ُك نوعني ربويني، جهل تساويهما إما لكون .5
ك مما ال يعلم معه التساوي اختلفا يف الرطوبة، أو ايلبوسة، و إما لكون أحدهما حبًّا واآلخر طحيناً، أو أحدهما مطبوخا واآلخر نيئا، أو غري ذل

 .بينهما

 .جواز تسمية العنب كرًما، وحديث انليه عن تسميته بذلك للتزنيه والكراهة .6

 .مرااعة جتنب الربا ولو ىلع وجه بعيد؛ ألنه حرم بيع الرطب باتلمر، والزبيب بالعنب، وكذلك الزرع باحلب .7

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، لعبد اهلل البسام، 1392اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة اثلانية 
احث ولكن ه، ولم أستطع أن أهتدي للطبعة اليت حييل عليها ابل1426حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة 

 - ـه1412تأكدت من صحة املعلومات من خالل هذه الطبعة. خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، لفيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية، 
ه. صحيح مسلم، 1422م. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 1992

 .بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (5848) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهم-الرباء بن اعزٍب، وزيُد بِن أرقَم  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الرصف : بيع ادلراهم باذلهب أو عكسه. •
 .الورق : الفضة •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن بيع اذلهب بالفضة، أو الفضة باذلهب، مع تأجيلهما أو تأجيل أحدهما، فالبد من اتلقابض يف جملس العقد .1

 .صحة بيع أحد انلقدين باآلخر مع اتلقابض يف جملس العقد، ألنه رصف .2

 .من الورع، وتفضيل بعضهم بعضا -هلل عنهمرىض ا-ما اكن عليه السلف  .3

 .استظهار العالم يف الفتيا بنظريه يف العلم .4

عن بيع  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
  اذلهب بالورق َديًنا

The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, prohibited the 

sale of exchange of gold with silver on 
credit. 

 :احلديث .2154
سألت الرباء بن اعزب، وزيد بن »عن أيب املنهال قال: 

ِْف؟ فلك واحد يقول: هذا خري مين.  أرقم، عن الرصَّ
 -صىل اهلل عليه وسلم-والكهما يقول: نىه رسول اهلل 

 «.عن بيع اذلهب بالَوِرِق َدْينَاً 

** 

2154. Hadith: 

Abul-Minhaal said: “I asked Al-Baraa ibn ‘Aazib and 

Zaid ibn Arqam about Sarf (exchanging monies). Each 

of them said about the other: ‘He is better than me,’ and 

both of them said: ‘The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, prohibited the sale 

of exchange of gold with silver on credit”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

سأل أبو املنهال، الرباء بن اعزب، وزيد ين أرقم، عن 
حكم الرصف، اذلي هو بيع األثمان بعضها ببعض. 

، أخذا يتدافعان -رىض اهلل عنهما-فمن ورعهما 
ُك واحد منهما نفسه جبانب  الفتوى، وحيتقر

صىل -صاحبه. ولكنهما اتفقا ىلع حفظهما: أن انليب 
نىه عن بيع اذلهب بالفضة َديناً،  -اهلل عليه وسلم

الجتماعهما يف علة الربا، فحينئذ البد فيهما من 
اتلقابض يف جملس العقد، وإال ملا صح الرصف، وصار 

رمة، ربا بالنسيئة. تنبيه: الربا معاملة مايلة حم
وتنقسم إىل قسمني: األول ربا ادليون، ويه أن يزيد 
يف مقدار ادلين اثلابت مسبًقا مقابلة الزيادة يف 
األجل، واثلاين ربا ابليوع، ويه الزيادة أو اتلأجيل يف 
أصناف معينة، تسَم األصناف الربوية، مثل اذلهب 

 باذلهب والرب بالرب.

** 

Abul-Minhaal asked Al-Baraa ibn ‘Aazib and Zaid ibn 

Arqam, may Allaah be pleased with them, about Sarf, 

which means exchanging monies or, in other words, 

selling the value of one for the other.  At first, each one 

of them, out of piety and humility, referred the question 

to the other as being more knowledgeable and more 

eligible to answer it. Then they answered with both of 

them giving the same answer which they had heard 

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

upon him; that he prohibited selling gold for silver on 

credit because they are both prone to interest (Riba). 

When this is the case, then it is necessary that they are 

exchanged on the spot in the same session, before the 

two parties depart; otherwise, the exchange is invalid 

and it is considered Riba Nasee’ah (Riba related to 

deferment). 
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 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
منحة العالم يف رشح بلوغ  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة  - 1428 -الطبعة األوىل-املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي 
الطبعة  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -م.  2003 - ـه 1423اِمَسة، الطبعة اخل -مكة املكرمة-األسدي 
الطبعة  -الشارقة  -مكتبة الصحابة-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -ه. 1392اثلانية، 
 .1426 -العارشة

   (5920) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

  هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت
This is your father, and this your mother, 
so take whichever of them you wish by the 

hand. 

 :احلديث .2155
عن أيب ميمونة سلَم موىل من أهل املدينة رجُل 
ِصدق، قال: بينما أنا جالس مع أيب هريرة، جاءته 

َعَيا ه، وقد طلََّقها زوُجها، امرأة فارَِسّية معها ابٌن هلا فادَّ
فقالت: يا أبا هريرة، وَرَطنَت هل بالفارسية، زوِج 
يريد أن يذهب بابين، فقال أبو هريرة: اْستَِهما عليه 
وَرَطَن هلا بذلك، فجاء زوجها، فقال: َمن حُياقُّين يف 
ودلي، فقال أبو هريرة: امهلل إين ال أقول هذا إال أين 

صىل اهلل عليه -هلل سمعت امرأًة جاءت إىل رسول ا
، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول اهلل، إن -وسلم

زوِج يريد أن يذهب بابين، وقد سقاين من بِرئ أيب 
صىل اهلل عليه -ِعنَبَة، وقد نفعين، فقال رسول اهلل 

اْستَِهما عليه، فقال زوجها: من حُيَاقُّيِن يف  -وسلم
ذا ه»: -صىل اهلل عليه وسلم-ودلي؟ فقال انليب 

، فأخذ بيد «أبوك، وهذه أمك فُخْذ بيِد أيِّهما ِشئت
ه، فانطلقت به.  أمِّ

** 

2155. Hadith: 

Abu Maymoonah Salma, who was a truthful man and a 

freed slave from among the people of Madinah, 

reported: "While I was sitting with Abu Hurayrah, a 

Persian woman came to him along with a son of hers. 

She had been divorced by her husband, and they both 

(the father and mother) claimed him. She said: 'O Abu 

Hurayrah,' speaking to him in Persian, 'my husband 

wants to take my son away.' So Abu Hurayrah said: 

'Draw lots on this,' saying it to her in Persian. Then her 

husband came and said: 'Who is disputing with me 

regarding my son?' Abu Hurayrah said: 'O Allah, I do 

not say this, except that I heard a woman who came to 

the Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, while I was sitting with him, and 

she said: ‘My husband wants to take away my son, 

Messenger of Allah, and my son draws water for me 

from the well of Abu ‘Inabah, and he has been helpful 

to me.’ The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, said: ‘Cast lots for him.’ Her 

husband said: ‘Who is disputing my son with me?’ The 

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

said: ‘This is your father, and this your mother, so take 

whichever of them you wish by the hand.’ So he took 

his mother's hand, and she went away with him"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث بيان وجوب حتقيق مصالح الطفل؛ 
وذلك أن هذه املرأة قد فارقت زوجها وبيق معها 

ها مانع يمنع استمرار الطفل الطفل، وكأنه قد صار من
يف حضانتها مع حاجتها هل، وهو أيًضا حيتاج إىل 
راعيتها وحفظها مع عدم قدرة الوادل عل فعل ذلك، 

صىل -فأخرب حينئذ أبو هريرة  بما سمعه من انليب 
يف حق مثل هذه املرأة، فإنَّ احلضانة  -اهلل عليه وسلم

حله، والية يقصد بها تربية الطفل، والقيام بمصا
فالصيب قبل سن اتلميزي يكون عند أمه، ما لم 
تزتوج، فإذا بلغ سن اتلميزي، واستقلَّ ببعض شئونه، 
وصار يستغين بنفسه يف كثري من األمور فحينئٍذ 

** 

This Hadith indicates the obligation of realizing the 

child's interest. A woman was separated from her 

husband and kept the child with her. It was as if 

something occurred that prevented the woman from 

keeping the child in her custody, despite of her need for 

him and of his need for her care and protection, 

something that the father could not provide. In 

response to this case, Abu Hurayrah narrated what he 

had heard from the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him. Custody is a kind of 

guardianship that is meant to raise the child and fulfill 

his interests. Before the age of discernment, the child 

remains with his mother unless she gets married. If the 

child attains the age of discernment and is capable of 

managing some of his affairs independently and does 

not need external help in many things, then the mother 

and the father have equal rights to the child's custody. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 امرأة فارَِسيّة : بكرس الراء, أي: عجمية. •
َعيَاه : أي: فادََّع ُكٌّ منهما االبن •  .فادَّ

طانة بفتح الراء وكرسها، والرتاطن: الكم ال يفهمه اجلمهور، وإنما هو مواضعة بني اثنني أو مجاعة، والعرب ختص بها وَرَطنَت هل بالفارسية : الر •
 .اغبلا الكم العجم. واملعىن: أنها تكلمت هل بالفارسية

 .اْستَِهما عليه : أي: ىلع االبن واملعىن اقرتيع أنت وأبوه •

 من حُياقُّين : من ينازعين؟ •

 أيب ِعنَبَة : أي أنها أظهرت حاجتها إىل الودل، ولعل حممل احلديث تعدي مدة احلضانة مع ظهور حاجة األم إىل الودل واستغناء سقاين من برِئ •
 .األب عنه مع إرادته إصالح الودل

 :فوائد احلديث
 .أن الصيب بعد استغنائه بنفسه خيري بني األم واألب .1

 .ه فمن اختاره ذهب به، وهو اختيار اللجنة ادلائمةأنه إذا تنازع األب واألم يف ابن هلما اكن الواجب هو ختيري .2

 .أن القرعة طريق رشعية عند تساوي األمرين وأنه جيوز الرجوع إيلها كما جيوز الرجوع إىل اتلخيري .3

 .أن املديع يمكنه إبداء األسباب املوجبة لكونه حمًقا .4

 .أن اتلميزي ال يشرتط هل سن؛ ألنه هنا ُعلِّق بفهم الطفل واختياره .5

 .از تكلم املرأة مع من ليس من حمارمها للحاجة بدون خضوعجو .6

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي, حتقيق:حممد فؤاد عبد ابلايق , مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة:  -سنن أيب داود , حتقيق: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية .  -
سنن ابن ماجه املؤلف: حتقيق:  -  1406ملطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية، سنن للنسايئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب ا - ـه  1395اثلانية، 

صحيح  - ـه  1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية 
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش  - ـه  1423وزيع، الطبعة: األوىل، األم لألبلاين , مؤسسة غراس للنرش واتل -أيب داود 

نيل األوطار للشواكين,  حتقيق: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث،  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري , دار الفكر، بريوت , الطبعة:  -سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث.  - ـه 1413الطبعة: األوىل، 

م برشح فتح ذي اجلالل واالكرا - ـه  1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة،  - ـه 1422األوىل، 
 -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  - 1427الطبعة األوىل  -بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية 

قيق: طاهر أمحد الزاوى وحممود حت - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري , املكتبة العلمية  - ـه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية، 
 -مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش  -: اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -املجموعة األوىل -حممد الطنايح فتاوى اللجنة ادلائمة 

 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان
   (58190) الرقم املوحد:

يستوي حق األم واألب يف حضانته؛ فيخري بني أبيه 
 وأمه، فأيُهما ذهب إيله أخذه.

The child is then given the choice of joining either of 

them. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 اخِلنرِْص : هو أصغر األصابع. •
 .ايلد والرِّجل اإلبهام : اإلصبع الغليظة الكبرية اخلامسة من أصابع •

 .وهو املثل وانلظري، واملعىن: أنَّ دية ُك واحدة، من األصابع واحدة -بفتح السني وضمها ممدودة وتقرص-سواء :  •

 :فوائد احلديث
 .األصابع لكها سواء يف ادلية .1

 .ال يقال ادلية ىلع قدر انلفع؛ فاهلل حكيم خبري .2

 .دليةادليات ال جمال فيها للتقويم فالشيخ الكبري اكلشاب اجلدََلِ يف ا .3

 .توحيد ادلية يف األصابع من حكمة الشارع؛ محاية للمسلم من اتلعدي، وقطعا للزناع واخلالف لو اكنت ادليات خمتلفة .4

 املراجع:املصادر و

ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ 1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، املرام،حممد بن ص

ُ
ه. 1427الح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

د . بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمح1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة، 

 This and that are equal; meaning the pinky  هذه وهذه سواء، يعين اخلنرص واإلبهام
finger and the thumb. 

 :احلديث .2156
صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

يعين: «. هذه وهذه سواءٌ »قال:  -اهلل عليه وسلم
ْبَهام.  اخْلِنرَْص َواإْلِ

** 

2156. Hadith: 

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

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "This and that 

are equal; meaning the pinky finger and the thumb". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ايلدان فيهما عرشة أصابع، ُك أصبع إذا قطعها اجلاين 
ففيها ُعرش ادلية من اإلبل، ال فرق بينها يف ذلك، 
فاخلنرص الصغري اذلي يف طرف الكف، واإلبهام 
الكبري اذلي عليه االعتماد يف القبض، وابلطش وغري 
ذلك، الكهما ىلع حد سواء يف قدر ادلية، وجمموع 

يلدين فيها ادلية اكملة. األصابع العرشة يف ا
والرجالن مثل ايلدين واألصابع، وإن اختلفت، فلك 
واحد منها يؤدي دورا ال يقوم به األصبع اآلخر، 

 ولكن ديتها سواء، واهلل حكيم خبري.

** 

There are ten fingers in the two hands. If a finger is cut 

off, the perpetrator must pay one tenth of the blood 

money given for a camel. There is no difference 

between any of the fingers. The pinky finger, which is 

the smallest finger, located at the external point of the 

palm, and the thumb, which is a big finger that is mainly 

used in holing stuff, striking, and other purposes, are 

equal in regards to blood money. If all the fingers of the 

two hands are cut off or damaged, the perpetrator has 

to pay the complete amount of blood money. The two 

feet are the same as the hands. As for the fingers, 

although they are obviously different and each of them 

has a job which could not be done by the other, all of 

them are equal with regard to blood money. Indeed 

Allah is All-Knowing and All-Aware. 
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ه. سبل السالم،  1424الطبعة: السابعة،  -الرياض  -انلارش: دار الفلق  -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي -بن يلع بن حجر العسقالين 
 .حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث

   (58211) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

هكذا الوضوء فمن زاد ىلع هذا أو نقص فقد 
  أساء وظلم

This is how ablution should be performed. 
If anyone does more or less than this, he 

has done wrong and transgressed. 

 :احلديث .2157
: أن رجال -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

ََت انليبَّ صىل اهلل عليه وسلم فقال: 
َ
يا رسول اهلل، »أ

يْه ثالثا هور فداع بماء يف إناء فَغَسل كفَّ ، ثم كيف الطُّ
َغَسل وجَهه ثالثا، ثم َغَسل ذراعيْه ثالثا، ثم مسح 
بَّاحَتنْي يف أُذنيْه، ومسح  ْدخل ِإصبَعيْه السَّ

َ
سه فأ

ْ
بَِرأ

بَّاَحتَنْي باِطَن أذنيه،  بإِْبَهاَميْه ىلع ظاِهر أُذنيْه، وبالسَّ
هكذا الوضوء »، ثم قال: «ثم غسل رجليه ثالثا ثالثا
ساَء وَظلَم فَمْن زاَد ىلع هذا أو َنَقَص 

َ
أو َظلَم - فقْد أ

َساء
َ
 «.-وأ

** 

2157. Hadith: 

‘Abdullaah ibn ‘Amr, may Allah be pleased with them, 

reported that a man came to the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, and said: “O 

Messenger of Allah, how is ablution performed?” The 

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

called for water in a vessel and washed his hands (up 

to the wrists) three times, then washed his face three 

times, and then washed his forearms three times. He 

then wiped his head and inserted his index fingers in 

his earholes; he wiped the back of his ears with his 

thumbs and the front of his ears with the index fingers. 

He then washed his feet three times. Then he said: 

“This is how ablution should be performed. If anyone 

does more or less than this, he has done wrong and 

transgressed (or transgressed and done wrong)”. 

صحيح، غري قوهل: " أو نقص "   :درجة احلديث
 فهو شاذ.

** 

 Hadith Grade: 

يف هذا  -ريض اهلل عنهما-يذكر عبد اهلل بن عمرو 
 - عليه وسلمصىل اهلل-احلديث أن رجاًل سأل انليب 

صىل اهلل عليه -عن صفة الوضوء, فمن كمال تعليمه 
أراد أن يبني ذلك تطبيًقا وفعاًل يلكون أبلغ  -وسلم

يف اتلعليم وابليان, فداع بإناء من ماء فغسل كفيه 
ثالث مرات, ثم غسل وجهه ثالث مرات, ثم كذلك 
فعل مع ذراعيه, ثم مسح رأسه, وأدخل أنامل إصبعيه 

يف أذنيه فمسح صماخيهما, ومسح بإبهاميه السبابتني 
ظاهرهما, ثم غسل رجليه ثالث مرات, ثم بنيَّ أن 

ويف الرواية -هذا هو الوضوء الرشيع فمن زاد عليه 
ّنة،  -الشاذة: أو نقص فقد أساء يف األدب، برتكه السُّ

واتلأدب بآداب الرشع، وظلم نفسه بما نقصها من 
وقيل: إن اإلساءة   اثلواب برتداد املرات يف الوضوء.

ترجع إىل الزيادة، والظلم يرجع إىل انلقصان؛ 
واستُشلك كونه ظاملاً يف انلقصان، وقد ورد يف 
األحاديث األخرى الوضوء مرة مرة، ومرتني مرتني، 

 واجلواب: أن هذه الزيادة شاذة, وال تصح.

** 

In this Hadith, ‘Abdullaah ibn ‘Amr, may Allah be 

pleased with them, mentioned that a man came asking 

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

him, about the way to perform ablution. Out of his 

keenness on teaching the man perfectly, the Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, decided 

to perform ablution. So he called for water in a vessel 

and washed his hands up to the wrists three times, then 

washed his face three times, and then did the same 

with his forearms. He then wiped his head and inserted 

the tips of both his index fingers in his earholes; he then 

wiped the back of his ears with his thumbs and the front 

of his ears with the index fingers. Finally, he washed his 

feet three times. After finishing, the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, explained 

that this is how the acceptable ablution should be 

performed, and that if anyone does more or - according 

to the irregular narration - less than this, he has done 

wrong, due to his non-compliance with the Sunnah, and 

transgressed because of depriving himself of the 

reward for repeating the actions of ablution.  It was also 

said that “doing wrong” is when one does more and that 

“transgression” is when one does less. However, it was 

countered that “doing less” cannot be considered as 

“transgression” because - according to other Hadiths - 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
اهر بذاته املطهِّ  • هور : بضم الطاء للفعل وهو الوضوء, وبفتحها اسٌم للماء الطَّ  ر لغريه.الطُّ
 إصبعيه : تثنية إصبع، واإلصبع أحد أطراف الكف أو القدم، مجعه أصابع، واملراد هنا أطراف الكف، واملراد األنملة، رأس اإلصبع، من باب •

 .إطالق اللكِّ ىلع اجلزء

يَْت بذلك؛ ألنَّه يُشاَر ب • ، واملراد األنملة منها, -تعاىل-ها عند تسبيح اهلل السباحتني : تثنية سبَّاحة، يه اإلِصبع اليت بني اإلبهام والوسطى، ُسمِّ
 .وتسَم أيًضا السبابة لإلشارة بها عند السب

ُذَنيْه : أعالهما، واجلزء الظاهر منهما •
ُ
 .ظاهر أ

 .أذنيه : تثنية أذن، عضو السمع يف اإلنسان واحليوان مؤنثة، واجلمع آذان •

 .إِْبَهاَميِْه : تثنية اإلبهام، واإلبهام يه اإلِصبع الغليظة اخلامسة من أصابع ايلد والرِّجل، ويه ذات أنملتني •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية الوضوء ىلع الصفة الواردة يف هذا احلديث .1

ر، كما يكرر الغسل؛ ألنَّ املسح أخف من الغسل، خمفٌف  .2 ة واحدة، وأنَّ املسح ال يَُكرَّ يف كيفيته ويف كميته، ولعلَّ  أنَّ مسح الرأس مرَّ
ة واحدة فال يكرر: هو اتليسري ىلع األمة؛ ف بَّانيَّة يف اتلخفيف يف الرأس، من كونه يمسح مسًحا وال يغسل وأن مسحه مرَّ إنَّ الرَّأس احلكمة الرَّ

 .ن عبادهع -تعاىل-موطن الشعر، فَصبُّ املاء عليه وتكريره ُربَّما سبَّب أذيًَّة ومرًضا، فخفَّف اهلل 

 .مرشوعية مسح األذنني يف الوضوء وأنهما ال يغسالن؛ ألنهما تابعان للرأس .3

 .كيفية مسح األذنني بأن يدخل اإلنسان السبابتني يف صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما .4

 .عدم مرشوعية تكرار مسح األذنني؛ ألنهما تابعان للرأس يف املسح وعدد مرات املسح .5

نني باملسح، هو كمال طهارتهما من ظاهرهما وباطنهما، ويستخرج منهما اذلنوب اليت اكتسبتها، كما خترج اذلنوب احلكمة يف ختصيص األذ .6
ران طهارًة حسيَّة بمسحهما باملاء، وطهارة معنوية من اذلنوب ة السمع، فيطهَّ  .من سائر أعضاء الوضوء؛ فإنَّ األذنني أداتا حاسَّ

نّة، واتلأدب بآداب الرشع، وظلم نفسه بما أن  الوضوء املبني يف احلديث هو ال .7 وضوء الرشيع فمن زاد عليه فقد أساء يف األدب، برتكه السُّ
 .نقصها من اثلواب برتداد املرات يف الوضوء

 .مرشوعية اتلعليم بالفعل .8

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احل  السنن. بريوت –ميد, املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بنالسِّ
 اإلمام مسند. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، – اإلسالمية املطبواعت مكتب: نرش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنسايئ الصغرى

م.  سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو 2001 - ـه1421بعة: األوىل، الط الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد
 –فيصل عيىس ابلايب احلليب. صحيح أيب داود  -عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية 

م توضيح األحاكم ِمن بلوغ  2002 - ـه 1423واتلوزيع، الكويت, الطبعة: األوىل،  للنرش غراس مؤسسة, األبلاين ادلين نارص حممد الرمحن عبد أبو, األم
م سبل السالم رشح  2003 - ـه 1423املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

الح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن ص
م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن  2006 _ه  1427بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إرساء بنت عرفة، )طصالح بن حممد العثيمني، حتقي
ُ
ه(. منحة العالم يف رشح 1427(، املكتبة اإلسالمية، مرص، )1ق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـهعون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه  1431 ـهـ  1427بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
قيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته, حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، أبو عبد الرمحن، رشف احلق، الصدييق، حاشية ابن ال

the actions of the ablution were repeated twice and 

sometimes only once.  The answer to this controversy 

is that the addition “or less” is unauthentic and Shadh 

(irregular). 
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, العيىن ادلين بدر احلنىف الغيتاىب أمحد بن حممود حممد أبو, داود أيب سنن رشح ـه 1415 اثلانية،: الطبعة, بريوت –العظيم آبادي, دار الكتب العلمية 
 .م 1999- ـه 1420الرياض, الطبعة: األوىل،  -املحقق: أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي, مكتبة الرشد 

   (8376) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َمِغيِبه : من َسفره. •

 :فوائد احلديث
ىح, وحيمل ذلك ىلع أنه ُشغل عنها, أو خاف أن تفرض ىلع أمته, مجعا بني  -صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب .1 لم يكن يواظب ىلع صالة الضُّ

 .األحاديث

 .-صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنها أعلم النساء بأحواهل ابليتية -ريض اهلل عنها-استفتاء اعئشة  .2

 .ذا قدم من سفراكن يصيل الضىح إ -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّه  .3

 .جواز استفتاء الرجل للمرأة ومرشوعية أخذه العلم عنها .4

 املراجع:املصادر و

 رشح السالم سبل. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، انلارش الصنعاين، صالح بن إسماعيل بن حممد: تأيلف املرام، بلوغ

هل اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل 
  الضىح؟ قالت: ال، إال أن ييجء من مغيبه

'Did the Prophet, may Allah's peace and 
blessings be upon him, pray the Duha 

(forenoon) prayer?' She said: 'No, unless he 
came back from being away'. 

 :احلديث .2158
عن عبد اهلل بن َشقيق، قال: قُلت لعائشة: هل اكن 

ىَح؟ قالت:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  يُصيلِّ الضُّ
 «.ال، إال أن ييَِجء من َمِغيِبه»

** 

2158. Hadith: 

`Abdullah ibn Shaqeeq, may Allah be pleased with him, 

reported: ''I asked `A'ishah: 'Did the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, pray the 

Duha (forenoon) prayer?' She said: 'No, unless he 

came back from being away'''. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يف هذا احلديث عن  -ريض اهلل عنها-سئلت اعئشة 
ىح، هل اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-صالته  للضُّ

 -صىل اهلل عليه وسلم-يصلِّيها أم ال؟ فأجابت بأنه 
ىح إال يف حال رجوعه من َسفره,  لم يكن يصيلِّ الضُّ

لم يكن  -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا يدل ىلع أنه 
ىح، بل يصليها يف أحوال دون  يواظب ىلع صالة الضَّ

أحوال، وعدم مواظبته عليها اكنت خشية منه أن 
ته, كما دلت عليه األحاديث األخرى،  مَّ

ُ
تُفرض ىلع أ

وجيوز للمسلم أن يواظب عليها ألحاديث أخرى 
 أيضا.

** 

`A'ishah, may Allah be pleased with her, was asked 

whether the Prophet, may Allah's peace and blessings 

be upon him, prayed the Duha (forenoon) prayer. She 

said that he only prayed it when he returned from a 

journey. This shows that the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, was not a consistent 

observant of the Duha prayer. He would pray it 

occasionally, but not consistently, so it would not be 

made obligatory on the Muslims, as some narrations 

indicate. However, there are other Hadith which 

suggest that one may observe the Duha prayer 

regularly. 
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م. تسهيل اإلملام بفقه  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
 .م 2006 _ ـه 1427ن بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزا

   (11281) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رتمذي والنسايئرواه أبو داود وأمحد وال راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-طلق بن يلع  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يف َمسِّ الرَّجل : املراد بالَمسِّ هنا: الَمسُّ بايلَد مبارشة أي من غري حائل •

 .ُمْضَغٌة منه : الُمْضَغة : الِقْطعة من اللحم •

 .اللحمبَْضَعٌة منه : ابَلْضَعة: الِقْطَعة من  •

 :فوائد احلديث
كر ال ينقض الوضوء، ولكن احلديث منسوخ أو حممول ىلع املس من وراء حائل .1  .فيه أن مسَّ اذلَّ

 .جواز السؤال عما يُْستَْحيَا منه إذا َدَعت احلاجة إىل ذلك .2

 ." حيث َذكر احلُكم بِِعلَّته، وذلك يف قوهل : " إنما هو بَْضَعٌة منه -صىل اهلل عليه وسلم-ُحسن تعليم انليب  .3

 .فيه إثبات القياس وهو أحد أدلة الرتجيح عند العلماء .4

 Is it not but a piece of him  هل هو إال مضغة منه

 :احلديث .2159
قال: َقِدْمنَا ىلع نيَِبِّ  -ريض اهلل عنه-عن طلق بن يلع 

فجاء رَُجل كأنه بََدوي،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
سِّ الرَّجل َذَكره بعد ما فقال: يا نيَِبَّ اهلل، ما ترى يف مَ 

» ، أو قال: «هل هو إال ُمْضَغٌة منه»يتوضأ؟ فقال: 
 .«بَْضَعٌة منه

** 

2159. Hadith: 

Talq ibn `Ali, may Allah be pleased with him, reported: 

"We went to the Prophet of Allah, may Allah's peace 

and blessings be upon him, and a man, who seemed to 

be a Bedouin, came forward and said: 'O Prophet of 

Allah, what do you say regarding the man who touches 

his penis after making Wudoo?' The Prophet said: 'Is it 

not but a piece of him'. Or he said: 'a part of him’." 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

معىن احلديث:  " ما ترى يف َمسِّ الرَّجل َذَكره بعد ما 
يتوضأ " يعين ما اذلي أوجبه الرشع فيما إذا َمسَّ 
الرَُّجل َذَكره بعد الوضوء ، هل عليه يشء؟ ويف رواية 
عند أمحد : " الرَُّجل َيَمسُّ َذَكَره يف الصالة عليه 
الوضوء؟ قال: "ال إنما هو ِمنْك " " هل هو إال ُمْضَغٌة 
كر كسائر أعضاء  منه أو قال: بَْضَعٌة منه " أي : أن اذلَّ
اجلََسد، فإذا َمسَّ املتوضئ يَده أو رِْجلَه أو أنفه أو 
رأَسه لم ينتقض وضوؤه بذلك، كذلك إذا مسَّ َذَكَره، 

ر وهذا احلديث إما منسوخ أو حممول ىلع مس اذلك
من وراء حائل، أما مبارشة اذلكر بايلد فينقض 

( فتح 1/96الوضوء؛ ألحاديث أخرى..  سبل السالم )
( تسهيل 1/259ذي اجلالل واإلكرام)

 (1/185)اإلملام

** 

The question: "What do you say regarding the man who 

touches his penis after making Wudoo?", i.e. what is 

the religious ruling regarding touching the penis after 

making ablution; is there anything that one has to do? 

In a narration from Ahmad: "A man touches his penis in 

the prayer, does he have to make ablution (again)?" He 

(the Prophet) said: "No, it is only a part of you." The 

statement: "Is it not but a piece of him," or "a part of 

him", i.e. the penis is like the rest of the body parts. If 

someone who is in the state of ablution touches his 

hand or leg or nose or head, this will not nullify his 

ablution. The same applies if he touches his penis.  This 

Hadith is either abrogated or it is understood to mean 

touching the penis with a barrier, such as touching it 

from over the clothes. As for touching it directly with the 

hand, this nullifies ablution as stated in other Hadiths. 

[Subul-us-Salaam, 1:96; Fat-h Dhil-Jalaal wal-Ikraam, 

1:259; Tas-heel-ul-Ilmaam, 1:185] 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

501 
 

 .حرص ذلك الصحايب ىلع إصالح عبادته .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    مسن د اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ه. السنن الكربى، تأيلف: 1421قيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حت

ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد 1421أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
ه. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، 1430ب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، القزويين، حتقيق: شعي

ل بن م. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعي1985حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 
بن صالح  صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن

املرام، تأيلف: صالح بن م.  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  2003 - ـه 1423البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد  2006 _ ـه 1427فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إرساء بنت عرفة.  انلهاية يف غريب ا
ُ
حلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .حممود حممد الطنايح -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية 
   (8396) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محد  .أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ ومالك وادلاريم وأ راوي احلديث:

 .  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 أول حديث من بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
هور. : صيغة مبالغة، أي: طاهر مطهر •  . الطَّ

 . احلل . : احلالل •

 . ميتته. : ما لم تلحقه اذلاكة الرشعية، واملراد هنا ما مات فيه من دوابه، مما ال يعيش فيه، ال ما مات فيه مطلقاً  •

 :فوائد احلديث
 . أن ماء ابلحر طاهر مطهر .1

 . ل، واملراد بميتته: ما مات فيه من دوابه مما ال يعيش إال فيهأن ميتة حيوان ابلحر حال .2

 . جواز إجابة السائل بأكرث مما سأل تتميماً للفائدة .3

رته أو أن املاء إذا تغري طعمه أو لونه أو رحيه بيشء طاهر، فهو باق ىلع طهوريته ما دام ماء ً باقياً ىلع حقيقته، ولو اشتدت ملوحته أو حرا .4
 . برودته وحنوها

 . ماء ابلحر يرفع احلدث األكرب واألصغر، ويزيل انلجاسة الطارئة ىلع  طاهر، من بدن، أو ثوب، أو بقعة، أو غري ذلك .5

 املراجع:املصادر و

فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -
بلوغ  توضيح األحاكم رشح - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -املرام للشيخ ابن عثيمني

: السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -املرام:تأيلف عبد اهلل البسام
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة بريوت - اإلساليم املكتب -األبلاين ادلين نارص حممد

   (8355) الرقم املوحد:

 Its water is pure and its dead animals are  هو الطهور ماؤه احلل ميتته
lawful (to eat). 

 :احلديث .2160
قال: سأل رجل انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

صىل اهلل عليه وسلم، فقال: يا رسول اهلل، إنا نركب 
ابلحر، وحنمل معنا القليل من املاء، فإن توضأنا به 
عطشنا، أفنتوضأ بماء ابلحر؟ فقال رسول اهلل صىل 

ُهوُر ماؤه احْلِلُّ َميْتَتُُه »اهلل عليه وسلم:   «.هو الطَّ

** 

2160. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: "A man asked the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him: 'O Messenger of Allah, we 

travel by sea and carry little water with us. If we made 

ablution with it, we would become thirsty. Can we make 

ablution with the sea water?' The Messenger of Allah, 

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

water is pure and its dead animals are lawful (to eat)"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم طهورية ماء ابلحر 
وجواز اتلطهر منه، وحل ما مات فيه من دوابه 

توضيح -(،  28/  1اكلسمك وغريه .  منحة العالم ) 
 ( 116/  1األحاكم ) 

** 

In this Hadith, the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, clarified that sea 

water is pure (Taahir), and thus it is permissible to use 

it for purification (ablution or Ghusl [ritual bath]); and 

that it is lawful to eat dead sea creatures, like dead fish 

and so forth. [Minhat-ul-‘Allaam, 1/28; Tawdeeh-ul-

Ahkaam, 1/116] 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يي َنْفيسي بي  َتابي اهلل، َواذَلَّ يكي نَيَّ بَيَْنُكَما ب ْقضي
َ
هي أل َيدي

َدةُ َوالَْغَنُم َردٌّ َعلَْيك وىلََعَ ابْنيك َجدْلُ ميائَة   الَْويلي
نَيُْس 

ُ
. َواْغُد يَا أ ْسلَمَ  -َوَتْغرييُب اَعم 

َ
يرَُجل  ميْن أ  -ل
إيْن اْعرَتَفَْت فَارمُْجَْها

ةي َهَذا، فَ
َ
 ىلَعَ اْمرَأ

 

By the One in Whose hand my soul is, I will 
judge between you according to the Book of 

Allah. The offspring and sheep will be 
returned, and your son is to be given one 
hundred lashes and exiled for one year. O 

Unays, go to that man's wife tomorrow, and 
if she admits, then stone her. 

 :احلديث .2161
ريض اهلل -عن أيب هريرة، وزيد بن خادل اجلهين 

إن رجال من األعراب أَت رسول »، أنهما قاال: -عنهما
نُْشُدَك  -صىل اهلل عليه وسلم-

َ
فقال: يا رسول اهلل, أ

اهلَل إال قضيَت بيننا بكتاب اهلل. فقال اخلَْصُم اآلخر 
 -وهو أفْقه منه-

ْ
َذْن : نعم, فاقِْض بيننا بكتاب اهلل, وأ

: قل. فقال: إنَّ -صىل اهلل عليه وسلم-يل. فقال انليب 
خربُت 

ُ
ابين اكن َعِسيًفا ىلع هذا فزىن بامرأته, وإين أ

أن ىلع ابين الرَّْجَم, فاْفَتَديُْت منه بمائة شاة وَويِلَدٍة, 
فسألُت أهل العلم فأخربوين أنما ىلع ابين َجدْلُ مائة 

هذا الرَّْجَم. فقال رسول  وَتْغِريُب اعم, وأنَّ ىلع امرأة
: واذلي نفيس بيده -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

قِْضنَيَّ بينكما بكتاب اهلل, الَويِلَدُة والغنم رَدٌّ 
َ
أل

عليك، وىلع ابنك َجدْلُ مائة وَتْغِريُب اعم. واْغُد يا 
نَيُْس 

ُ
ْسلَم-أ

َ
ىلع امرأة هذا, فإن اعرتفْت  -لرجل ِمن أ

َمَر بها رسول اهلل فارمُْجَْها, َفَغَدا 
َ
-عليها فاعرتفْت, فأ

 «.فُرمِجَْت  -صىل اهلل عليه وسلم

** 

2161. Hadith: 

Abu Hurayrah and Zayd ibn Khaalid al-Juhani, may 

Allah be pleased with them, said: “Two men from 

among the Bedouin came to the Messenger of Allah, 

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

said: ‘O Messenger of Allah, I adjure you by Allah to 

judge me according to the Book of Allah.’ The other 

disputant – who was smarter – said: ‘Yes, judge 

between us according to the Book of Allah, and give me 

permission to speak first.’ The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, said: ‘Speak.’ 

He said: ‘My son was employed by this man, and he 

committed adultery with his wife. I was told that the 

punishment for my son would be stoning but that he 

could be ransomed for one hundred sheep and their 

offspring. I asked the people of knowledge, and they 

told me that the punishment for my son would be one 

hundred lashes and exile for one year and that this 

woman would be stoned.’  The Messenger of Allah, 

may Allah’s peace and blessings be upon him, said: ‘By 

the One in Whose hand my soul is, I will judge between 

you according to the Book of Allah. The offspring and 

sheep will be returned, and your son is to be given one 

hundred lashes and exiled for one year. O Unays, go to 

that man's wife tomorrow, and if she admits, then stone 

her.’ So he went to her the next day, and she admitted 

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

upon him, gave the order that she be stoned”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

أفاد احلديث أن رجاًل اكن أجرًيا عند آخر فزىن 
بامرأته, وسمع وادل الزاين أن ُك من زىن فعليه الرجم, 
فافتدى من زوج املرأة بمائة شاة وأمة, ثم سأل بعض 
أهل العلم فأخربوه أنه ليس ىلع ابنه الرجم, بل الرجم 

ة، وىلع ابنه جدل مائة وتغريب اعم، فذللك ىلع املرأ
صىل -ذهب زوج الزانية ووادل الزاين  إىل رسول اهلل 

يلقِض بينهم بكتاب اهلل، فرد  -اهلل عليه وسلم

** 

In this Hadith, an unmarried man committed adultery 

with the wife of his employer. The father of the 

fornicator heard that anyone who commits adultery 

must be stoned.  So he ransomed his son by offering 

one hundred sheep and their offspring to the husband 

of that woman. Later, he asked the people of 

knowledge, and they told him that the punishment for 

his son would be one hundred lashes and exile for one 

year rather than stoning, and that this married woman 

would be stoned. Therefore, the husband of the 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 - عنهريض اهلل-زيد بن خادل اجلهين  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نُْشُدَك اهلَل : أسألك باهلل. •

َ
 أ
 .َعسيفا : العسيف هو األجري، مشتق من العسف، وهو اجلور •

 .قضيَْت : حكمت •

 .رَدٌّ : مردودة •

 .اُْغُد : اذهب •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-اهلل  جفاء األعراب، بلعدهم عن العلم واألحاكم واآلداب، حيث ناشد من ال ينطق عن اهلوى أن ال حيكم إال بكتاب .1

 .، حيث لم يعنفه ىلع سوء أدبه معه-صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انليب  .2

 .أن حد الزاين املحصن، الرجم باحلجارة حىت يموت، واملحصن: هو من جامع يف نكاح صحيح، وهو حر ملكف .3

 .أن حد الزاين اذلي لم حيصن مائة جدلة وتغريب اعم .4

 .ود، وإن أخذت فهو من أكل األموال بابلاطلأنه ال جيوز أخذ العوض تلعطيل احلد .5

م يكن من أن من أقدم ىلع حمرم، جهاًل أو نسيانًا، ال يؤدب، بل يُعلَّم، فهذا افتدى احلد عن ابنه بمائة شاة وويلدة، ظانا إباحته وفائدته، فل .6
 .إال أن أعلمه باحلكم، ورد عليه شياهه وويلدته -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

 .اتلوكيل يف إثبات احلدود واستيفائهاأنه جيوز  .7

 .أن احلدود مرجعها اإلمام األعظم أو نائبه، وال جيوز ألحد استيفاؤها غريهم .8

احلكمة يف رجم املحصن وجدل غري املحصن، أن األول قد تمت عليه انلعمة بالزوجة، فإقدامه ىلع الزنا يعد ديلاًل ىلع أن الرش متأصل يف  .9
صعب، وأنه ليس هل عذر يف اإلقدام عليه، وأما غري املحصن فلعل دايع الشهوة غلبه ىلع ذلك، فخفف عنه احلد،  نفسه، وأن عالجه عن تركه

 .مرااعة حلاهل وعذره

 .حسن األدب مع أهل الفضل والعلم والكبار، وأن ذلك من الفقه .10

 املراجع:املصادر و

تيسري العالم رشح عمدة -يب .حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق صحيح مسلم .ط دار إحياء الرتاث العر -ه.  1422صحيح ابلخاري .دار طوق انلجاة ط  -
مكتبة  -(، مكتبة الصحابة، األمارات 10األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )ط

املائة شاة واألمة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ىلع وادل الزاين, وأخربه أن ىلع ابنه جدل مائة وتغريب 

، وأمر باتلأكد من الزانية, اعم؛ ألنه بكر لم يزتوج
 فاعرتفت باجلريمة فرمجها؛ ألنها حمصنة أي مزتوجة.

adulteress and father of the fornicator went to the 

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

together, asking him to judge between them according 

to the Book of Allah. The Messenger of Allah, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, judged that 

the one hundred sheep and their offspring must be 

returned to the father of the fornicator. He also told the 

father that his son was to be given one hundred lashes 

and be exiled for one year, because he was unmarried. 

Regarding the adulteress, the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, ordered one of his 

Companions to go to her to verify whether she would 

admit the crime. The woman admitted it, so he ordered 

her to be stoned as she was married. 
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تأسيس األحاكم للنجيم .ط -بة السعادة،  الطبعة اثلانية. اإلملام برشح عمدة األحاكم السماعيل األنصاري.ط مكت- ـه(.   1426اتلابعني، القاهرة، ) 
 ه1427دار املنهاج 

   (6760) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه و النسايئ ومالك وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-املغرية بن شعبة  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اخلفني : تثنية خف، وهو ما يلبس يف الرجل من جدل ساتر للكعبني، وقد يسرت ما فوقهما، مجعه: خفاف، وأخفاف. •

 :فوائد احلديث
 . هذا أحد أدلة جواز املسح ىلع اخلفني .1

 . اشرتاط كمال الطهارة جلواز املسح ىلع اخلفني، فلو غسل إحدى رجليه، ثم أدخلها اخلف، قبل غسل األخرى، لم جيزئ املسح .2

أت انليب  يف غزوة  -صىل اهلل عليه وسلم-َوضَّ
  تبوك، مسح أىلع اخلفني وأسفلهما

I poured water for the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, 

wherewith he performed ablution in the 
Battle of Tabook. He wiped over the top and 

the bottom of the leather socks. 

 :احلديث .2162
ُت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن املغرية بن شعبة 

ْ
أ وَضَّ

يف غزوة تبوك، َمَسَح  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 «.أىلع اخلفني وأسَفلَُهَما

** 

2162. Hadith: 

Al-Mugheerah ibn Shu‘bah, may Allah be pleased with 

him, reported in a Marfoo Hadith (narration attributed 

specifically to the Prophet): "I poured water for the 

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

wherewith he performed ablution in the Battle of 

Tabook. He wiped over the top and the bottom of the 

leather socks". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

يف هذا  -ريض اهلل عنه-ينقل املغرية بن شعبة 
أُت انليب  -احلديث  أنه يف غزوة تبوك قال:    )وضَّ

( أي: سكبت الوضوء ىلع يديه.  -يه وسلمصىل اهلل عل
: )فمسح أىلع اخلف وأسفله( -ريض اهلل عنه-قوهل 

فيه بيان حمل املسح ىلع اخلف وأنه أعاله وأسفله، 
لكن احلديث فيه ضعف، واملسح ىلع ظاهر اخلف 
وباطنه لم يثبت فيه حديث مرفوع صحيح، وقد 

مرفواعً  -ريض اهلل عنهما-ثبت عن يلع واملغرية 
إسناد جيد مسح اخلفني ىلع ظاهرهما فقط. ب

 فالراجح أن حمل املسح هو أىلع اخلف دون أسفله.

** 

In this Hadith, Al-Mugheerah ibn Shu‘bah, may Allah be 

pleased with, narrated something that took place in the 

Battle of Tabook; he said: "I poured water for the 

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

to make ablution with;" meaning: I poured the water on 

his hands. His statement: "He wiped over the top  and 

the bottom of his leather socks."  This is a clarification 

of the spot of the leather socks which one should wipe 

over, and that one should wipe over the top and the 

bottom of the leather socks. However, this Hadith has 

some aspects of weakness. Wiping over the top of the 

leather socks as well as the bottom is not established 

by way of an authentic Hadith that is directly attributed 

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

upon him. Rather, it has been established that ‘Ali and 

Al-Mugheerah, may Allah be pleased with them, 

reported via a Marfoo Hadith with a Jayyid (good) chain 

of narration that one should wipe over the top of the 

leather socks only. So the preponderant view is that the 

place of wiping over the leather socks is the top, not the 

bottom. 
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 .من رشوط املسح ىلع اخلفني أن يكون اخلف ساتراً ملحل العضو املفروض، وهذا مأخوذ من مسَم اخلف .3

 . ال ينايف اآلداب العامة، ال سيما مع األصحاب واملستخدمني األتباع الوضوء أمام انلاس .4

 . ، مع كونه من أكرب بيت يف  قبيلة ثقيف-صىل اهلل عليه وسلم-ترشف املغرية بن شعبة خبدمة انليب  .5

 . جواز إاعنة املتوىضء ىلع وضوئه بتقريب املاء أو الصب عليه وحنو ذلك .6

 .  اخلف وأسفله، وهذه الرواية ضعيفة، والصحيح املسح ىلع أىلع اخلف فقطيف احلديث بيان حمل املسح وهو أىلع .7

 املراجع:املصادر و

ه(. ُسبل السالم، للصنعاين، دار احلديث. تسهيل اإلملام للشيخ صالح 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، )5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد:  ه(.  سنن1427(، )1الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، )ط أيب داود، لسليمان بن األشعث السِّ

بريوت. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة  -املكتبة العرصية، صيدا 
م سنن ابن ماجه، البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد  1975 - ـه 1395، الطبعة: اثلانية، مرص -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب-عوض 

يب القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شع
م. سنن أيب داود، سليمان  2001 - ـه 1421اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد -األرنؤوط 

بريوت. السنن الكربى للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد  -بن األشعث، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد املكتبة العرصية، صيدا 
م. مشاكة املصابيح ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب  2001 - ـه 1421اءوط مؤسسة الرسالة، بريوت الطبعة: األوىل املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرن

 1985الطبعة: اثلاثلة، -بريوت -العمري، أبو عبد اهلل، ويل ادلين، اتلربيزي املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم 
   (8389) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الزبار واحلاكم وابليهيق. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 قبيلة هذيل. وأم عبد يه وادلته، بنت عبد بن سواء بن قريم بن صاهك اهلذيلة، من -ريض اهلل عنه-ابن أم عبد : هو عبد اهلل بن مسعود  •
 .ال جُيَْهُز : من أجهز ىلع اجلريح، أي: أرسع يف قتله، وأتمه •

كيف حكم اهلل فيمن يا ابن أم عبد هل تدري 
  بىغ من هذه األمة؟

Do you know, O Ibn Umm `Abd, what the 
ruling of Allah is concerning those who 

rebel from among this Ummah (against the 
ruler)? 

 :احلديث .2163
قال: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-عن ابن عمر أن انليب 

ابن أم عبد، هل تدري كيف حكم اهلل فيمن بىغ 
ذه األمة؟ قال: اهلل ورسوهل أعلم. قال: ال جُيَْهُز من ه

ىلع جرحيها، وال يقتل أسريها، وال يطلب هاربها، وال 
 يقسم فيئها.

** 

2163. Hadith: 

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

reported that the Prophet, May Allah’s peace and 

blessings be upon him, said: "Do you know, O Ibn Umm 

`Abd, what the ruling of Allah is concerning those who 

rebel from among this Ummah (against the ruler)?" He 

said: "Allah and His Messenger know best." The 

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

said: "A wounded one among them is not to be given 

the last stroke (that kills him), their captive is not to be 

killed, the one who runs away is not to be chased, and 

their booties are not to be divided". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

صىل اهلل عليه - هذا احلديث الضعيف أن انليب يف
عن حكم  -ريض اهلل عنه-سأل ابن مسعود  -وسلم
يف أهل ابليغ من أمة اإلسالم, وهم  -تعاىل-اهلل 

اخلارجون ىلع اإلمام بتأويل سائغ واذلين محلوا 
 -ريض اهلل عنه-السالح وفارقوا اجلماعة، فأجابه 
صىل اهلل عليه - بأنه ال يعلم حكمهم, فبني هل انليب

أن أهل ابليغ من هذه األمة إنما جاز قتاهلم  -وسلم
دلفع رشهم، وأنَّ ثمة أحاكًما ختصهم, منها أنَّ 
ُم بل يرُتك،  جرحيهم ال يعجل عليه بالقتل وال يُتمَّ
وكذلك ال يقتل األسري بل يستبىق، ومن هرب منهم 
فإنه ال يتبع وال يلحق، وإذا أخذت أمواهلم فإنها ال 

قسم وتغنم كما تغنم أموال الكفار، بل تبىق حمرمة ت
 ال حيل أخذها.

** 

In this weak Hadith, the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, asked Ibn Mas`ood, may Allah 

be pleased with him, about the ruling of Allah, the 

Almighty, concerning the Muslims who rebel against 

the ruler of the Muslims based on a justifiable or 

excusable interpretation according to Sharee`ah, and 

who took up arms and seceded from the Muslim 

community. Ibn Mas`ood, may Allah be pleased with 

him, answered that he did not know that ruling, so, the 

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

explained to him that fighting such rebels is only 

permissible to ward off their evil, but there are some 

rulings specific to them in this regard:  - When one of 

them is wounded, he is not to be given the last stroke 

that kills him; rather, he should be left alive.  - If one of 

them is taken captive, he is not to be killed.  - If one of 

them runs away, he is not to be chased.  - If their money 

and properties are seized, they are not to be divided or 

treated like war booty taken from the disbelievers. 

Rather, their money and properties remain protected, 

and taking them is prohibited. 
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 .هاربها : املنهزم عن ساحة القتال •

ارة فيؤها : اليفء يف األصل مصدر فاء ييفء إذا رجع، ثم أطلق ىلع ما أخذ من مال الكفار حبق الكفر، بال قتال؛ كجزية، وخراج، وعرش مال جت •
 .حريب، وما تركوه فزاع منا، ومال املرتد إذا مات ىلع ردته، فيرصف ماهل يف مصالح املسلمني

 :فوائد احلديث
را، وإنما هم بُغاة، جيب ىلع اإلمام مراسلتهم، وإزالة ما يدعون من مظلمة، وكشف ما لبس عليهم اخلارجون ىلع اإلمام بتأويل سائغ ليسوا كفا .1

 .من أمر، فإن أرصوا وتمردوا، قاتلهم اإلمام، ووجب ىلع رعيته معاونته ىلع قتاهلم، حىت يفيئوا ويرجعوا إىل الطاعة، ولزوم اجلماعة

حاكم يف حقهم ويه ختالف أحاكم قتال الكفار، فمن ذلك أال يتم ىلع قتل جرحيهم، وال ادليلل ىلع عدم كفرهم ما رشعه اهلل من هذه األ .2
 .يقتل أسريهم، وال يطلب هاربهم، وال يقسم فيؤهم، فال يعاملون معاملة الكفار

 .اإلشارة إىل أنه ال ضمان بني أهل العدل وابليغ فيما تلف من نفس ومال .3

 .أن اتلأويل هل شأن يف تغيري احلكم .4

 املراجع:املصادر و

 املنشور الزبار مسند - م 2003 - ـه 1424 اثلاثلة،: الطبعة بلنان –دار الكتب العلمية، بريوت  - الكربى للبيهيق املحقق: حممد عبد القادر عطاالسنن
العلوم واحلكم  مكتبة: انلارش-ومجاعة اهلل، زين الرمحن حمفوظ: املحقق بالزبار املعروف اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد بكر أبو/الزخار ابلحر باسم

أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع  -املستدرك ىلع الصحيحني -م( 2009م، وانتهت 1988املدينة املنورة الطبعة: األوىل، )بدأت  -
 رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد منحة العالم يف - 1990 - 1411بريوت الطبعة: األوىل،  -انلارش: دار الكتب العلمية  -حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا

 املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-اهلل الفوزان
 -عناية عبد السالم السليمان  -صالح الفوزان الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة–

حتقيق صبيح رمضان  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  
 .ه 1424ط: السابعة،  -ري بن أمني الزهري, دار الفلق بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ت: سم - -1427الطبعة األوىل  -وأم إرساء بيويم

   (58222) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-طارق بن أشيم وادل أيب مالك سعد  اتلخريج:
 ام.بلوغ املر مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ء يف القنوت : يف اللغة يطلق ىلع عدة معاٍن منها: دوام الطاعة، وطول القيام، والسكوت، وادلاعء، وهو أشهرها. وعند الفقهاء: القنوت: ادلاع •

 الصالة قائماً، وهذا معىن )قنت( هنا.
 .ومبتدٌع يف ادلين، لم يرد يف الرشع حمدث : أي: أمر خمرتعٌ  •

 .أي بين : منادى بـ )أي(، واألصل أنها نلداء ابلعيد، لكن قد يزنل القريب مزنلة ابلعيد؛ لإلشعار بأنه رفيع القدر ذو ماكنة اعيلة •

 :فوائد احلديث
اجة يف بعض األحيان؛ ألن أباه احلديث فيه ديلل ىلع أن االستمرار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع، وإنما يفعل ذلك عند احل .1

ولم يسمع أحداً منهم يقنت يف  -ريض اهلل عنهم-وهو ابن عرش سنني، وصىّل وراء اخللفاء الراشدين  -صىّل اهلل عليه وسلّم-قد صىّل خلف انليب 

صىل -يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهلل 
وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع  -اهلل عليه وسلم

هاهنا بالكوفة، حنًوا من مخس سنني، فاكنوا 
 يقنتون يف الفجر؟ فقال: أي بين حمدث

 

O Father, you prayed behind the Messenger 
of Allah, may Allah's peace and blessings be 

upon him, Abu Bakr, `Umar, `Uthmaan 
and `Ali here in Kufah for about five years. 

Did they use to recite the Qunoot 
(supplication during prayer while 

standing) in the Fajr prayer? He said: O 
Son, this is an innovation in religion. 

 :احلديث .2164
ريض اهلل -عن أيب مالك األشجيع سعد بن طارق 

قال: قلت أليب: يا أبت إنك قد صليت خلف   -عنه
وأيب بكر وعمر  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

وعثمان ويلع هاهنا بالكوفة، حنًوا من ِخس سنني، 
ْي بيَُنَّ حُمْ « فاكنوا َيْقنُتُوَن يف الفجر؟»

َ
 َدٌث.فقال: أ

** 

2164. Hadith: 

Abu Maalik al-Ashja`i Sa`d ibn Taariq, may Allah be 

pleased with him, reported: "I said to my father, 'O 

Father, you prayed behind the Messenger of Allah, may 

Allah's peace and blessings be upon him, Abu Bakr, 

`Umar, `Uthmaan and `Ali here in Kufah for about five 

years. Did they use to recite the Qunoot (supplication 

during prayer while standing) in the Fajr prayer?' He 

said, 'O Son, this is an innovation in religion" '. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

يبني احلديث الرشيف أن القنوت يف صالة الفجر إن 
لم يكن بسبب نازلة معينة فهو بدعة حمدثة. قال 
شيخ اإلسالم: ال يقنت يف غري الوتر، االَّ أن تزنل 
باملسلمني نازلة، فيقنت ُك مصلٍّ يف مجيع الصلوات، 

زلة، لكنه يف الفجر واملغرب آكد بما يناسب تلك انلا
صىل اهلل -ومن تدبر السنة، علم علًما قطعيًّا أنَّ انليبَّ 

 لم يقنت دائًما يف يشء من الصلوات. -عليه وسلم

** 

This noble Hadith clarifies that the Qunoot (supplication 

while standing in the last Rak`ah of prayer) during the 

Fajr prayer – if it is not because of a calamity that has 

befallen Muslims – is an innovation in religion. Shaykh-

ul-Islam said: "One should not make Qunoot except in 

the Witr prayer (odd-numbered prayer that concludes 

the night prayer) unless a calamity befalls the Muslims, 

in which case all people praying should make Qunoot 

in every prayer. However, this is emphasized in the Fajr 

and Maghrib prayers in proportion to that calamity. 

Whoever contemplates the Sunnah will know without a 

doubt that the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, never consistently performed 

Qunoot in any of the prayers. 
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، وال سيما اخللفاء الراشدون -هلل عنهمريض ا-الفجر بغري سبب، ولو اكن سنة راتبة لاكنت اهلمم وادلوايع متوفرة ىلع نقله، ولم يرتكه الصحابة 
 .اذلين يؤمون انلاس، فمثل ذلك ال خيىف

 .استحباب القنوت يف الفرائض إذا نزل باملسلمني نازلة .2

 .املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه صىّل اهلل عليه وسلّم اكن يقنت عند احلاجة، وانلازلة يف صالة الفجر .3

 املراجع:املصادر و

د بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حمم -
سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -م. 1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و  -كتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. إحياء ال
منحة العالم يف رشح بلوغ  -م. 2001ه، 1421اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،  -ه. 1432ه، 1428ملرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل ا
قالين، دار القبس للنرش بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العس -م.  2003ه، 1423مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين  -م.  2014ه، 1435واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
 .م1985ه، 1405األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 
   (10935) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جابر بن عبداهلل  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل: اتلمهل واتلأين. • ل : الرتسُّ  فرتسَّ
 .وإذا أقمت فاحُدْر : حدر الرجل اإلقامة: أرسع بكلماتها •

 .واملعترص : هو من يؤذيه بول أو اغئط، أي: يفرغ اذلي حيتاج إىل الغائط، ويعرص بطنه وفرجه •

 .أكله يفرغ األكل : انتىه من •

يا بالل، إذا أذنت فرتسل يف أذانك، وإذا أقمت 
فاحدر، واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ اآللك من أكله، والشارب من رشبه، 

 واملعترص إذا دخل لقضاء حاجته

 

O Bilaal, when you call the azan, take your 
time; when you make Iqaamah, say it 

quickly. Leave as much time between the 
first and the second call as for the person 

who eats to finish his meal, the person who 
drinks to finish his drink, and the person 
who relieves himself to finish. And do not 

rise until you see me. 

 :احلديث .2165
-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبداهلل 

يا بالل، إذا أذنت »أنه قال:  -ىل اهلل عليه وسلمص
ل يف أذانك، وإذا أقمت فاحُدْر، واجعل بني  فرتسَّ
أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلُك من أكله، 
والشارب من رشبه، واملعترص إذا دخل لقضاء 

 «.حاجته، وال تقوموا حىت تروين

** 

2165. Hadith: 

Jaabir ibn `Abdullaah, may Allah be pleased with them, 

reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: "O Bilaal, when 

you call the azan, take your time; when you make 

Iqaamah, say it quickly. Leave as much time between 

the first and the second call as for the person who eats 

to finish his meal, the person who drinks to finish his 

drink, and the person who relieves himself to finish. And 

do not rise until you see me". 

 ضعيف جداً.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef Jiddan/Very weak. Hadith Grade: 

لرشيف عدة أمور، ويه: أنه ينبيغ يبني احلديث ا
اتلمهل يف األذان، والرسعة يف اإلقامة، وأن يكون 
بني األذان واإلقامة وقت اكيف، يكيف من اكن يأكل 
أو يرشب أو يف اخلالء من أن ينتيه من أمره، وكذا ال 
يقوم املصلون حىت يرى اإلمام قد خرج. واحلديث 
 ضعيف، ولكن اجلملة األخرية منه جاءت يف

: -ريض اهلل عنه-الصحيحني من حديث أيب قتادة 
إذا »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل 

، وأما أول «أقيمت الصالة، فال تقوموا حىت تروين
، -ريض اهلل عنهما-احلديث فقد جاء عن عمر وابنه 

 وبعض اتلابعني، كما رواه ابن أيب شيبة.

** 

This Hadith suggests three things to observe: to take 

one's time to call the azan well; to pronounce the 

Iqaamah (second, small call to prayer) quickly; to leave 

enough time between the two calls. This interval should 

allow people to finish eating, drinking, or relieving 

themselves. Also, people should not rise to pray until 

the imam has come and they have seen him.  This 

Hadith is weak. The last sentence, however, is 

mentioned in the two Saheehs. Abu Qataadah, may 

Allah be pleased with him, reported that the Messenger 

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

said: "If the [second] call to payer is made, do not rise 

until you see me." The beginning of the Hadith, 

nevertheless, was reported by ‘Umar and his son, may 

Allah be pleased with them, and by some Taabi‘een 

(generation following that of the Companions), as Ibn 

Abi Shaybah narrates. 
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 :فوائد احلديث
نه أبلغ يف احلديث ديلل ىلع أنه ينبيغ يف األذان اتلمهل واتلأين، ويف اإلقامة اإلرساع واحلدر؛ ألن األذان دعوة للغائبني فناسب فيه اتلمهل؛ أل .1

إيله ابلعيد، فاكن اإلعالم؛ ألن بعض انلاس قد ال ينتبه ألوهل، فينتبه آلخره. وأما اإلقامة فيه دعوة للحارضين فال حيتاجون فيها ما حيتاج 
 .اإلرساع بها أنسب؛ يلفرغ منها برسعة، فيأِت باملقصود وهو الصالة

األذان: هو إعالم انلاس بدخول وقت الصالة، ودعوتهم إىل احلضور؛ فاألفضل أن جيعل بني األذان وإقامة الصالة وقت يستعدون فيه  .2
من أكل ولبس وطهارة وحنوها، مع مالحظة أن يهتم املسلم باالستعداد للصالة  للحضور، ويفرغون من أعماهلم اليت بدأ األذان وهم قائمون بها

 .واتلبكري، وأال جيعل أعماهل يف وقت الصالة

 .املستحب أن ال يطيل االنتظار ما بني األذان وقبل الصالة؛ فيشق ىلع احلارضين .3

 املراجع:املصادر و

م. منحة العالم يف  2003ه، 1423ألسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة ا
ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: أمحد 1432ه، 1428رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

اء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. إرو
 .م1985ه، 1405الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 

   (10628) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -اهلل عنهريض -أبو هريرة  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بين بياضة : بنو بياضة بن اعمر: بطن من بطون اخلزرج، إحدى قبيليت األنصار، أصلهم من األزد من قحطان. •
 .أنِكحوا : زوِّجوه بناتكم •

اًما َحَجم انليبَّ أبا هند : أبو هند موىل فروة بن عمرو ابليايض،  •  .-صىل اهلل عليه وسلم-واسمه عبد اهلل، واكن حجَّ

 .انِكحوا إيله : أي اخطبوا إيله بناته, وال خترجوه منكم بسبب مهنة احلجامة •

 .احلجامة : مص وإخراج ادلم ألجل العالج •

  يا بين بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إيله
O Banu Bayaadah, marry off (your 

daughters) to Abu Hind, and ask him to 
marry off (his daughters) to you. 

 :احلديث .2166
، أن أبا ِهنْد، َحَجَم -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يف ايلَافُوخ، فقال انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
بَا »: -صىل اهلل عليه وسلم-

َ
نِْكُحوا أ

َ
يا بيَِن َبيَاَضَة، أ

ا وإْن اكن يف يش»وقال: « ِهنٍْد، َوانِْكُحوا إيَلْهِ  ء ِممَّ
 «.تََداُوون به خرٌي َفاحِلَجامة

** 

2166. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: "Abu Hind performed Hijaamah (wet cupping) 

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

upon him, in the middle of his head. The Prophet, may 

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

Banu Bayaadah, marry off (your daughters) to Abu 

Hind, and ask him to marry off (his daughters) to you.' 

He added: 'If there is benefit in anything that you use 

for treatment, then it is Hijaamah"’. 

 حسن.  :درجة احلديث
** 

Hasan/Sound. Hadith Grade: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث فيه أن انليب 
يف رأسه, وهو  -ريض اهلل عنه-احتجم عند أيب هند 

يدل ىلع عدم اعتبار الكفاءة ال يف النسب، وال يف 
أمر  -صىل اهلل عليه وسلم-املهنة؛ وذلك أنَّ انلَّيبَّ 

نصار، وهم القبيلة القحطانية إحدى قبائل األ
األزدية العربية أن يُنِكُحوا أبا هند، وأن خيطبوا إيله 
بناته, وهو من موايل بين بياضة املذكورين، واكن مع 
اًما، واحلجامة عند العرب  ه من الرق حجَّ ما مسَّ
صناعة دنيئة, فلم يعترب الكفاءة يف النسب أو املهنة, 

ر الكفاءة يف ادلين وتدل انلصوص األخر ىلع اعتبا
واخللق. ثم ذكر أن احلجامة من خري ما يتداوى به 

 املرء.

** 

This Hadith shows that the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, had Hijaamah (wet 

cupping) made for him in his head by Abu Hind, may 

Allah be pleased with him. It also implies that suitability 

in family background and profession is not considered 

in marriage, for the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, commanded Banu Bayaadah, 

one of the Ansaar tribes who belonged to the Azdi and 

Qahtaani Arabs, to marry their daughters off to Abu 

Hind and marry his daughters. Abu Hind was one of the 

freed slaves who belonged to Banu Bayaadah, and 

beside being an ex-slave, his job was making 

Hijaamah, which was a lowly profession in the sight of 

the Arabs. However, the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, did not pay attention to 

suitability in family background or profession. Other 

texts indicate that suitability in religiousness and morals 

should be considered. Finally, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, mentioned that 

among the best methods of treatment is Hijaamah. 
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 .ايلافوخ : ماكن اتلقاء عظم مقدم الرأس ومؤخره •

 :فوائد احلديث
 .أو املهنة، وأن الكفاءة املعتربة إنما تكون يف ادلين واخللقعدم اعتبار الكفاءة للناكح يف النسب  .1

 .جواز إنكاح احلجام والزتوج من بناته .2

 .احلجامة من خري ما يتداوى به املريض .3

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، ص . بريوت –يدا سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِّ
 عون  م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة, الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة, األبلاين ادلين نارص حممد الرمحن عبد أبو, األم – داود أيب صحيح
بن يلع بن حيدر، أبو عبد  أمري بن أرشف حممد, ومشالكته علله وإيضاح داود أيب سنن تهذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أيب سنن رشح املعبود

 اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح ـه 1415 اثلانية،: الطبعة, بريوت –الرمحن، رشف احلق، الصدييق، العظيم آبادي, دار الكتب العلمية 
م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكّرمة مكة األسدي، مكتبة: انلارش البسام، صالح بن الرمحن عبد بن

م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن  2006 _ه  1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت عرفة، ط

ُ
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1427ة اإلسالمية، مرص، ، املكتب1حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار  -  1431 ـهـ   1427تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
: اللجنة  -املجموعة األوىل -م فتاوى اللجنة ادلائمة  2014 - ـه 1435بعة: األوىل، اململكة العربية السعودية الط -القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

   (58080) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مال. •  االتِلَفات : رَصف الوجه إىل ِجهة ايلَمني أو الشَّ
 .: َهالك َهلََكة •

 .إياك : بمعىن احذر •

 ال بد : أي ال مفر وال حميد •

 :فوائد احلديث
 .اتلَّحذير من االتِلَفات يف الصالة، وحتريمه يف الفريضة .1

 .ةيُكَره االتِلَفات يف الصالة إالَّ حلاجة، ما لم يكن االتِلَفات باستَدارة مجيع ابَلدن عن الِقبْلة أو استدبارها؛ فإنه يبطل الصال .2

يف الصلوات املكتوبات أهمُّ الصلوات، وجيب أن تكون العناية واالهتمام بهن أكرث، وذلا فإنَّ وقوع االتلفات يف الصالة انلافلة أخف منه  .3
 .الفريضة، وهكذا سائر األمور املكروهة يف الصالة، فوقوعها يف انلافلة أخف وأسهل من الفريضة

 .شفقته عليهم, ويظهر ذلك يف قوهل ألنس: يا بينرمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم بالصبيان و .4

 .وتلطفه باملتعلم -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .5

يا بين، إياك واالتلفات يف الصالة، فإن االتلفات 
يف الصالة هلكة، فإن اكن ال بد فيف اتلطوع ال 

  الفريضةيف
 

O son! Beware of looking around in prayer, 
as looking around in prayer is destruction! 

If you must do so, then let it be in the 
voluntary (prayer) not the obligatory one. 

 :احلديث .2167
-قال: قال يل رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أنس 

، إِيَّاك واالتِلَفات يف يا بيَُنَّ »: -صىل اهلل عليه وسلم
الصالة، فإن االتِلَفات يف الصالة َهلََكة، فإن اكن ال 

ِع ال يف الَفريضة  «.بُدَّ فيف اتلََّطوُّ

** 

2167. Hadith: 

Anas, may Allah be pleased with him, reported that the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, said to him: "O son! Beware of looking 

around in prayer, as looking around in prayer is 

destruction! If you must do so, then let it be in the 

voluntary (prayer) not the obligatory one". 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

ريض اهلل -أنًسا  -صىل اهلل عليه وسلم-حذر انليب 
من االتِلَفات يف الصالة، وأخربه أن االتِلَفات  -عنه

يف الصالة هالك؛ ألنه طاعة للشيطان، وهو سبب 
اهلالك، والصالة مع االتِلَفات تستحيل من الكمال 
إىل انلَّقص، وقد يصل به األمر إىل أن خيرج من 
جر، وأما إذا اكن ال بد من االتلفات وال 

َ
الصالة بال أ

حَميد عنه، فليكن يف صالة اتلطوع؛ ألن أْمر صالة 
 اتلطوع أَخف من صالة الفريضة.

** 

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

him, warned Anas, may Allah be pleased with him, 

against looking around during the prayer, and informed 

him that such an act leads to destruction, since it is 

obedience to the devil, who is the reason for perdition. 

Looking around in prayer renders it from being 

complete to being deficient, and one could even reach 

the extent of coming out of prayer with no reward at all. 

However, if one must look around and there is no way 

to avoid that, then let it be done in the voluntary prayer, 

since the matter with regard to the voluntary prayer is 

lighter than the obligatory prayer. 
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 املراجع:املصادر و

نية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلا
تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، ه.    مشاكة املصابيح، 1395
م. املغين ، تأيلف:  2006 _ ـه 1427م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 1985

ور بن و حممد موفق ادلين، الشهري بابن قدامة املقديس، انلارش: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة كشاف القناع عن منت اإلقناع، تأيلف: منصأب
صنعاين، يونس بن صالح ادلين ابلهويت احلنبيل، انلارش: دار الكتب العلمية. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح ال

، انلارش: انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام
بن صالح الفوزان، انلارش : م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل  2003 - ـه 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

 .ه1431 ـهـ  1427دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
   (10879) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه. راوي احلديث:

يَبّ بن ِعَمارة  اتلخريج:
ُ
 -ريض اهلل عنه-أ

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يوًما؟ : هل أمسح مدة يوم؟ •

 :فوائد احلديث
: "وما شئت" لكن تقدم أن احلديث ال -صىل اهلل عليه وسلم-يف السفر أو احلرض؛ لقوهل  أنه ال توقيِت يف املسح ىلع اخلفني، سواء اكن ذلك .1

 .يثبت، وإذا اكن كذلك فإنه ال حجة فيه

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    سنن ابن ماجه،  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
 نارص حممد: تأيلف األم، –ف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. ضعيف أيب داود تأيل

، تأيلف: عبد اهلل بن املرام بلوغ ِمن األحاكم توضيح. ه1423 - األوىل،:  الطبعة الكويت، – اتلوزيع و للنرش غراس مؤسسة: النرش دار األبلاين، ادلين
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

 
ُ
م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه 1431 ـهـ  1427بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
   (8393) الرقم املوحد:

قال: « نعم»يا رسول اهلل أمسح ىلع اخلفني؟ قال: 
، «نعم»، قال: ويومني؟ قال: «نعم»يوما؟ قال: 

 «نعم، وما شئت»قال: وثالثة؟ قال: 
 

"O Messenger of Allah! Can I wipe over 
leather socks?" He said: "Yes." I said: "For 
two days?" He said: "Yes." I said: "And for 

three?" He said: "Yes, and as you wish". 

 :احلديث .2168
يَبِّ بن ِعَمارة 

ُ
أنه قال: يا رسول  -ريض اهلل عنه-عن أ

قال: يوما؟ قال: « نعم»اهلل أمسح ىلع اخلُفني؟ قال: 
، قال: وثالثة؟ قال: «نعم»، قال: ويومني؟ قال: «نعم»
 «.نعم، وما ِشئَْت »

** 

2168. Hadith: 

Ubayy ibn ‘Imaarah, may Allah be pleased with him, 

reported: "I said: 'O Messenger of Allah! Can I wipe 

over leather socks?' He said: 'Yes.' I said: 'For two 

days?' He said: 'Yes.' I said: 'And for three?' He said: 

'Yes, and as you wish"'. 

 ضعيف.  :درجة احلديث
** 

Da‘eef/Weak. Hadith Grade: 

يَبّ بن ِعمارة 
ُ
-أنه َسأل انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب أ

عن حكم املسح ىلع اخلفني  -صىل اهلل عليه وسلم
، فأجاز هل ذلك . ثم سأهل عن مدة املسح، فأجاز هل 

صىل اهلل عليه وسلم يوما أو يومني أو ثالثة -يب انل
أو ما شاء. لكن هذا احلديث ضعفه أكرث العلماء، 

صىل اهلل -وعليه فال حجة فيه واحلجة فيما صح عنه 
من مسح املقيم يوما ويللة واملسافر  -عليه وسلم

 ثالثا بليايلها.

** 

Ubayy ibn ‘Imaarah, may Allah be pleased with him, 

informs us in this Hadith that he asked the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, about the 

ruling on wiping over leather socks, and he declared it 

permissible. Then he asked him about the time period 

during which wiping is permissible, and the Prophet, 

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

that this is permissible for a day, two days, three days, 

or as long as one wishes. However, this Hadith was 

classified as weak by most scholars, and hence it 

cannot be regarded as reliable evidence. The evidence 

lies in the authentic Prophetic reports suggesting that a 

non-traveler may wipe over his leather socks for a day 

and a night and a traveler for three days and nights. 
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 بن مالك ريض اهلل عنه أنس اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ردع : هو أثر الطيب يف اجلسد •

يا رسول اهلل تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ 
قال: وزن نواة من ذهب قال: بارك اهلل لك، أولم 

 ولو بشاة
 

O Messenger of Allah, I married a woman. 
He asked: How much did you give her as 
dowry? He replied: A date seed weight of 
gold. He, may Allah's peace and blessings 
be upon him, then said: May Allah grant 

you blessing. Hold a wedding feast, even if 
only with a sheep. 

 :احلديث .2169
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

رأى عبد الرمحن بن عوف،  -صىل اهلل عليه وسلم
صىل اهلل عليه -وعليه رَدْع ُزَعَفَران. فقال انليب 

َمْهيَْم؟ فقال: يا رسول اهلل تزوجت امرأة، »: -وسلم
فقال: ما أصدقتها؟ قال: َوْزُن نواة من ذهب قال: بارك 

 
َ
 «.ْولِْم ولو بشاةاهلل لك، أ

** 

2169. Hadith: 

Anas ibn Maalik, may Allah be pleased with him, 

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

and blessings be upon him, saw the trace of saffron on 

`Abdur-Rahman ibn `Awf so he said: 'What is this?' He 

replied: 'O Messenger of Allah, I married a woman.' He 

asked: 'How much did you give her as dowry?' He 

replied: 'A date seed weight of gold.' He, may Allah's 

peace and blessings be upon him, then said: May Allah 

grant you blessing. Hold a wedding feast, even if only 

with a sheep"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع )عبد الرمحن بن 
عوف( شيئًا من أ ثر الزعفران، واكن األوىل بالرجال 

 -أن يتطيبوا بما يظهر رحيه، وخييف أثره. فسأهل
عن هذا اذلي عليه. فأخربه أنه حديث  -بإنكار

، و قد أصابه من زوجه، فرخص هل يف عهد بزواج
ذلك. وملا اكن صىل اهلل عليه وسلم َحِفيا بهم، عطوفاً 
عليهم، يتفقد أحواهلم يلقرهم ىلع احلسن منها، 
وينهاهم عن القبيح، سأهل عن صداقه هلا. فقال: ما 
يعادل وزن نواة من ذهب. فداع هل صىل اهلل عليه 

 زواجه ولو بشاة.وسلم بالربكة، وأمره أن يولم من أجل 

** 

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

him, saw some traces of saffron on `Abdur-Rahman ibn 

`Awf, and normally it is preferable for men to apply such 

types of perfume whose scent is evident, but their 

traces are unseen. So the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, asked him about this 

disapprovingly. `Abdur-Rahman told him that he was 

recently married and some of his wife's perfume left 

traces on him, so the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, excused him for that. Since the 

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

was constantly gracious and kind with them and always 

used to ask about their affairs to approve their good 

deeds, and prohibit them from the bad ones, therefore 

he asked `Abdur-Rahman about the dowry he paid and 

he replied that it was equal to a date seed's weight 

worth of gold. Then the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, supplicated for him and ordered 

him to hold a wedding feast because of his marriage, 

even if it was with one sheep only. 
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يمانية، مهيم : بفتح امليم، وسكون اهلاء، بعدها ياء مفتوحة، ثم ميم ساكنة، اسم فعل أمر بمعىن )أخربين( عند ابن مالك. وقال اخلطايب: "لكمة  •
 الطيب اذلي يظهر أثره، فيليق بالنساء، فلما علم أنه أصابه من زوجه، رَخص هلمعناها: مالك وما شأنك؟ وكأنه أنكر عليه الصفرة اليت عليه، و

 .ما أصدقتها : السؤال ب"ما" يقتِض علمه بوجود أصل الصداق، ألنه لم يقل هل أصدقتها •

 .وزن نواة من ذهب : معيار لذلهب معروف دليهم. قالوا: إنه وزن ِخسة دراهم •

 .يصنع عند العرس أولم : اختذ ويلمة، ويه الطعام اذلي •

 .ولو : لو هنا للتقليل ال لالمتناع •

 :فوائد احلديث
 .كراهة اتلطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب، للرجال .1

 .تفقد الوايل والقائد ألصحابه، وسؤاهل عن أحواهلم وأعماهلم.، اليت تعنيه وتعنيهم .2

 .دراهم من ذهب استحباب ختفيف الصداق. فهذا عبد الرمحن بن عوف، لم يصدق زوجته إال وزن ِخسة .3

 .اإلشارة إىل أصل الصداق يف انلاكح، بناء ىلع مقتىض الرشع و العادة .4

 ."ادلاعء للمزتوج بالربكة. وقد ورد ادلاعء للمزتوج بهذا ادلاعء "بارك اهلل لك وبارك عليك ومجع بينكما خبري .5

بن دقيق العيد: الويلمة: الطعام املتخذ ألجل العرس، وهو من مرشوعية الويلمة من الزوج، وأن ال تقل عن شاة إذا اكن من ذوى اليسار.  قال ا .6
 .املطلوبات رشاع ولعل من فوائده إشهار انلاكح باجتماع انلاس للويلمة

 الءأن يدَع إيلها أقارب الزوجني، واجلريان، والفقراء، وأهل اخلري يلحصل اتلعارف واتلآلف، والربكة، وأن جيتنب الرسف، واملباهاة، واخلي .7

 .شيخ اإلسالم: أمجع العلماء ىلع جواز عقد انلاكح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر املثل إذا دخل بها بإمجاعهمقال  .8

 كراهة تكثري املهور واملغاالة فيها بقصد الرياء والسمعة وإذا حتمله حقيقة اكن فيه تكليف اإلنسان ما ال يطيق وهو منكر رشاع .9

 املراجع:املصادر و

ام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، لإلم ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اعيل األنصاريبرشح عمدة األحاكم للشيخ إسم
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6032) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

يا رسول اهلل، إين أصبت أرضا خبيرب، لم أصب 
تأمرين به؟ ماال قط هو أنفس عندي منه، فما 

 فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها
 

O Messenger of Allah! I have acquired a 
piece of land in Khaybar, and I have never 
acquired a property more precious to me 

than that. What do you command me to do 
with it? He (the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him) said: If you 
wish you can keep its origin as an 

endowment, and give its yield in charity. 

 :احلديث .2170
قد »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

صىل اهلل عليه -أصاب عمر أرضا خبيرب. فأَت انليب 
يستأمره فيها. فقال: يا رسول اهلل، إين أصبت  -وسلم

ِصْب ماال َقطُّ هو أنفس عندي منه، أر
ُ
ضا خبيرب، لم أ

فما تأمرين به؟ فقال: إن ِشئَْت َحبَّْسَت أصلها، 
وتصدقت بها.  قال: فتصدق بها، غري أنه ال يُباع 
أصلها، وال يوهب، وال يورث.  قال: فتصدق عمر يف 
الفقراء، ويف القرىب، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، وابن 

. ال جناح ىلع من ويلها أن يأكل السبيل، والضيف
ٍل فيه ، «منها باملعروف، أو يطعم صديقا، غري ُمتََموِّ

 «.غري ُمتَأثِّلٍ »ويف لفظ: 

** 

2170. Hadith: 

`Abdullah ibn `Umar, may Allah be pleased with both of 

them, reported: "`Umar acquired a piece of land in 

Khaybar, so he came to the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, to know what he should do 

with it. He said: 'O Messenger of Allah! I have acquired 

a piece of land in Khaybar, and I have never acquired 

a property more precious to me than that. What do you 

command me to do with it?’ He (the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him) said: ‘If you 

wish you can keep its origin as an endowment, and give 

its yield in charity.’ So, `Umar gave the land in charity 

(i.e. as an endowment on the condition that the land 

would neither be sold nor given as a gift, nor 

bequeathed). He gave its yield as charity to the poor, 

the relatives, for emancipation of slaves, in Allah's 

cause, and for the travelers. It was permissible for its 

administrator to eat from it in a reasonable just manner 

and feed his friends without seeking to be wealthy by 

its means." In another wording: "...without storing the 

property with the purpose of becoming rich”. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عنه أرضا خبيرب،  أصاب عمر بن اخلطاب رىض اهلل
قدرها مائة سهم، يه أىلغ أمواهل عنده، لطيبها 

يتسابقون إىل  -رىض اهلل عنهم -وجودتها: وقد اكنوا
ابلاقيات الصاحلات، فجاء ريض اّلَل عنه إىل انليب 
صىل اهلل عليه وسلم طمعا يف الرب املذكور يف قوهل 

بوَن {  تعاىل: }لَْن َتَنالوا الرِبً َحىًت ُتنِْفُقوا ِمًما حُتِ
يستشريه يف صفة الصدقة بها لوجه اهلل تعاىل . فأشار 
عليه بأحسن طرق الصدقات، وذلك بأن حيبس 
أصلها ويقفه، ففعل عمر ذلك وصارت وقفا فال 
يترصف به ببيع، أو إهداء، أو إرث أو غري ذلك من 
أنواع اتلرصفات، اليت من شأنها أن تنقل امللك ، أو 

** 

`Umar, may Allah be pleased with him, got a piece of 

land in Khaybar that was about one hundred shares, 

and which he considered the most valuable of his 

possessions, given its good quality and excellence. The 

Companions used to compete in doing good deeds. So, 

`Umar, may Allah be pleased with him, came to the 

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

seeking to attain righteousness that was mentioned in 

the verse (which means): {You will not attain 

righteousness until you spend from that which you love} 

[Surat Aal `Imraan: 92] He consulted the Prophet, may 

Allah's peace and blessings be upon him, on how to 

give that piece of land in charity for the sake of Allah. 

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

upon him, advised him with the best type of charity, and 

that was to keep the land itself as an endowment to be 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 أصاب : وجد وملك وحاز. •
كم ال تزال اعمرة باملزارع والساكن، واكنت مسكنا لليهود حىت فتحها انليب صىل اهلل عليه 160أرضا خبيرب : بالد شمايل املدينة تبعد عنها  •

 .ن اشرتاها من أرض خيربوسلم اعم سبع فأقرهم ىلع فالحتها حىت أجالهم عمر يف خالفته. وأرض عمر هذه، اسمها " تَمغ " بفتح فسكو

 .يستأمره : يستشريه يف اتلرصف بها •

 .أنفس منه : يعين أجود منه، وانلفيس: اليشء الكريم اجليد •

 حبست : بتشديد ابلاء للمبالغة •

 وتصدقت بها : بمنفعتها ، لرواية عبد اهلل بن عمر: احبس أصلها وسبل ثمرتها •

 وىف القرىب : قرىب عمر أي قرابته ريض اهلل عنه •

 .ويف سبيل اهلل : اجلهاد، ومنهم من أدخل فيه احلج •

 .وابن السبيل : املسافر؛ ألنه يف الغالب يف ذلك الوقت يكون حمتاًجا •

 .ال جناح : ال حرج وال إثم •

 باملعروف : بالقدر اذلي جرت به العادة •

 املال أخذا أكرث من حاجته غري متمول فيه : غري متخذ ماال واملراد أنه ال يتملك شيئا من رقابها املتمول: اختاذ •

 متأثل : اختاذ أصل املال ومجعه حىت كأنه قديم عنده •

 ويف الرقاب : ويف فك الرقاب بأن يشرتى من غلتها رقاب فيعتقون •

 :فوائد احلديث
 .يؤخذ من قوهل: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" معىن الوقف اذلي هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة .1

يصدق بها يف الفقراء تكون سببا يف نقله، و
واملساكني، ويف األقارب واألرحام، وأن َيُفك منها 
الرقاب بالعتق من الرق، أو بتسليم ادليات عن 
املستوجبني، وأن يساعد بها املجاهدين يف سبيل اهلل 
إلعالء لكمته ونرص دينه، وأن يطعم املسافر اذلي 
انقطعت به نفقته يف غري بدله، ويطعم منها الضيف 

، فإكرام الضيف من اإليمان باهلل تعاىل. بما أنها أيضا
يف حاجة إىل من يقوم عليها ويتعاهدها بالري 
واإلصالح، مع رفع احلرج واإلثم عمن ويلها أن 
يأكل منها باملعروف، فيأكل ما حيتاجه، ويطعم منها 
صديقا غري متخذ منها ماال زائدا عن حاجته، فيه 

ري واإلحسان، ال لم جتعل إال لإلنفاق يف طرق اخل
للتمول والرثاء. تنبيه: الوقف أن يتصدق املسلم بمال 
هل اعئد ىلع جهة من جهات اخلري، فيرُصف العائد ىلع 
تلك اجلهة ويبىق أصل املال، مثاهل أن يقف مزرعة 
ىلع الفقراء، فاثلمار والزروع اليت تنتجها هذه 

 املزرعة تعطى للفقراء وتبىق املزرعة حمبوسة.

used for charitable purposes. `Umar did that and made 

the land itself an endowment that would neither be sold, 

nor given as a gift, nor bequeathed, nor be subject to 

any other type of disposal that could cause the 

transference of ownership, or act as a means to 

transferring ownership. Its yield was to be given as 

charity for the poor and needy,  the relatives, in the 

emancipation of slaves, for paying blood money due 

upon people who were unable to pay it, for aiding those 

who performed Jihad to make Allah's word the most 

superior and support His religion, for feeding the 

travelers who ran out of expenditure while in a country 

other than theirs, and for feeding the guests, since 

feeding guests is part of believing  in Allah the Almighty. 

Given the fact that the land needs someone to take care 

of it and maintain it by way of irrigation and reform, it 

has been made permissible for the administrator of the 

land to eat from it in a reasonable just manner. He eats 

what he needs, and he may also feed his friends, 

without intending to obtain through it money that is extra 

to his need. That is because an endowment is only 

meant to be spent in good charitable ways, not for 

gaining money and achieving wealth. 
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 .لك يف الوقف ، وال اتلرصف اذلي يسبب نقل امللك، ويبىق حسب رشط الواقف هليفيد أيضاً أنه  ال جيوز نقل امل .2

 .ماكن الوقف، وأنه العني اليت تبىق بعد االنتفاع بها، فأما ما يذهب باالنتفاع به، فهو صدقة، وليس هل موضوع الوقف وال حكمه .3

ة اإلنسان. وفك الرقاب، واجلهاد يف سبيل اهلل، والضيف، مرصف الوقف الرشيع يكون يف وجوه الرب واإلحسان العام أو اخلاص، كقراب .4
 .والفقراء، واملساكني وبناء املدارس واملالئج واملستشفيات وحنو ذلك

 .يؤخذ من احلديث صحة رشط الواقف الرشوط اليت ال تنايف عقد الوقف وهدفه، واليت ليس فيها إثم وال ظلم .5

 .وف حبيث يأكل قدر كفايته وحاجتهيفيد احلديث جواز أكل ناظر الوقف منه باملعر .6

 .فيه فضيلة الوقف، وأنه من الصدقات اجلارية واإلحسان املستمر .7

 .أن األفضل أن يكون الوقف من أطيب املال وأحسنه؛ طمعاً يف فضل اهلل وإحسانه اذلي جعله لذلين ينفقون مما حيبون .8

 .اب حيسنونهمشاورة ذوي الفضل، وهم أهل ادلين والعلم، وأهل اخلربة يف ُك ب .9

 .أن الواجب ىلع املستشار أن ينصح بما يراه األفضل واألحسن، فادلين انلصيحة .10

 .فضيلة اإلحسان والرب بذوي األرحام، فإن الصدقة عليهم، صدقة وصلة .11

الرب يؤخذ من احلديث أن الرشوط يف الوقف البد أن تكون صحيحة ىلع وفق أحاكم الرشع ؛ فال تكون مما خيالف مقتىض الوقف من  .12
 .واإلحسان، ومن العدل وابلعد عن اجلور والظلم

 .ما اكن عليه أكابر السلف من إخراج أنفس األموال عندهم هلل تعاىل .13

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -يح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
فيصل بن عبد العزيز بن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -صبيح حسن حالق حممد

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6031) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 املاء من املاء : املاء األول: املراد به: ماء االغتسال، واثلاين: املراد به: املين انلازل دفقاً بذلة. •

يا رسول اهلل، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته 
صىل اهلل -ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول اهلل 

 : إنما املاء من املاء-عليه وسلم
 

"O Messenger of Allah, if a man parts from 
his wife suddenly (during sexual 

intercourse) without discharging semen, 
what will he be required to do?” The 

Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, said: “It is water 

(seminal discharge) that makes water 
(Ghusl [a ritual bath]) obligatory". 

 :احلديث .2171
قال: َخرَْجُت  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

االثنني إىل يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-مع رسول اهلل 
صىل اهلل -قباء إَِذا ُكنَّا يِف بيَِن َسالٍِم وقف رسول اهلل 

َخ بِِه، فََخَرَج جَيُرُّ  -عليه وسلم ىلع باب ِعتْبَاَن َفرَصَ
: -صىل اهلل عليه وسلم-إزاره، فقال رسول اهلل 

ْعَجلْنَا الرَُّجَل »
َ
يَْت « أ

َ
َرأ

َ
فقال عتبان: يا رسول اهلل، أ

عن امرأته ولم ُيْمِن، ماذا عليه؟ قال  الرَُّجَل ُيْعَجُل 
َما الَماُء ِمَن »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  إِنَّ

 «.املاءِ 

** 

2171. Hadith: 

Abu Sa`eed Al-Khudri, may Allah be pleased with him, 

reported: "I went to Qubaa’ with the Messenger of Allah, 

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

Monday. On reaching (the locale of) Banu Saalim, the 

Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings 

be upon him, stood at `Itbaan’s door and called out to 

him loudly. He came out dragging his lower garment. 

When he saw that, the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: ‘We made the 

man hurry’. `Itbaan said: ‘O Messenger of Allah, if a 

man parts from his wife suddenly (during sexual 

intercourse) without discharging semen, what will he be 

required to do?’ The Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: ‘It is water 

(seminal discharge) that makes water (Ghusl [a ritual 

bath]) obligatory"’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

تسال إنما أفاد حديث أيب سعيد اخلدري هذا أن االغ
يكون من اإلنزال، فاملاء األول املعروف، واثلاين 
املين،  واحلديث دال بمفهوم احلرص ىلع أنه ال غسل 
إال من اإلنزال، وال غسل من جماوزة اخلتان اخلتان، 
لكنه منسوخ، والغسل واجب من اجلماع ولو لم 
حيصل إنزال؛ حلديث: )إذا اتلىق اخلتانان فقد وجب 

 الغسل(.

** 

This Hadith that was reported by Abu Sa`eed Al-Khudri 

indicates that Ghusl (a ritual bath) becomes obligatory 

after ejaculation. The first "water" mentioned in the 

Hadith refers to seminal fluid, whereas the second 

"water" refers to water that is commonly known. The 

Hadith indicates that the obligation of Ghusl is restricted 

to ejaculation and that no Ghusl is due when the two 

circumcised parts meet. However, this ruling was 

abrogated and Ghusl has become obligatory when 

sexual intercourse takes place, even if there is no 

ejaculation. This is proven by this Hadith: "If the two 

circumcised parts meet, Ghusl becomes obligatory". 
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 :فوائد احلديث
 .غيني، وطريقه )إنما(، ومعناه: أن االغتسال مقصور ىلع اإلنزال، لكنه منسوخ كما تقدميف احلديث أسلوب من أسايلب القرص عند ابلال .1

 .االغتسال هو إفاضة املاء ىلع عموم اجلسم، وأمجعوا ىلع مرشوعية ادللك، ولكنه ىلع الصحيح ال جيب .2

 .وجوب الغسل من إنزال املين ولو اكن نائما .3

 .امع يف انلوم ولم خيرج منه يشء )االحتالم(، فال اغتسال عليهجيب االغتسال من خروج املين بذلة، أما إذا ج .4

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
م. منحة العالم يف رشح  2003ه، 1423مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي،

ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان 1432ه، 1428بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 .م2006ه، 1427عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن 

   (10040) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن عمرو بن العاص  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 د هو تنفري عبد اهلل من الغفلة، وترغيبه بقيام الليل.مثل فالن : لم يدر من هو، والظاهر أنَّ اإلبهام من أحد الرواة؛ لقصد السرت عليه، والقص •
 .من الليل : املراد: يف جزء من أجزائه •

 :فوائد احلديث
 .د عن الرياءفضيلة  قيام الليل، وأنَّه ال ينبيغ تركه؛ ملا فيه من الفضل العظيم، فصالة الليل أفضل من صالة انلهار؛ ملا فيها من الرسية، وابُلع .1

 .قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر، فانلافلة بني املغرب والعشاء من قياِم الليل، وأفضل صالة الليل ثلث الليل بعد نصفه .2

يا عبد اهلل، ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل، 
  فرتك قيام الليل

O ‘Abdullaah, do not be like so-and-so. He 
used to offer Qiyaam-ul-Layl (voluntary 

night prayer) and then abandoned it. 

 :احلديث .2172
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

يا »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال يل رسول اهلل 
عبد اهلل، ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل، فرتك 

 «.قيام الليل

** 

2172. Hadith: 

‘Abdullaah ibn ‘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 to me: 

'O ‘Abdullaah, do not be like so-and-so. He used to offer 

Qiyaam-ul-Layl (voluntary night prayer) and then 

abandoned it"'. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

عبد اهلل بن عمرو  -صىل اهلل عليه وسلم-حذر انليب 
أن يرتك صالة الليل كما فعل فالن من انلاس، ولم 
يُذكر اسمه سرتاً عليه. وينبيغ للمسلم أن حيذر من 
التشدد يف العبادة وتكليفه انلفس ما ال تطيق من 
ين لكرثة األعمال  الطااعت، ومن َفَعَل ذلك غلبه ادلِّ

ون آخر أمره العجز واالنقطاع، ألن والطااعت، فيك
اهلل تعاىل أوجب ىلع عباده وظائف من الطااعت يف 
وقت دون وقت، تيسرياً ورمحة، وألن اإلنسان إذا 
أخذ بالقصد دام عمله، وتمكن من أداء احلقوق 
لكها، حقِّ اهلل تعاىل، وحقِّ انلفس، وحقِّ األهل 

اهلل صىّل -واألصحاب برفق وسهولة، وقد قال انليب 
إن أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن »: -عليه وسلّم

([، فينبيغ لإلنسان أن يكون هل ورد 804«])قل
 بالليل قدر استطاعته.

** 

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

him, warned ‘Abdullaah ibn ‘Amr, may Allah be pleased 

with him, against abandoning Qiyaam-ul-Layl 

(voluntary night prayer), as someone else had done, 

without naming him so as to protect his privacy.  A 

Muslim should be careful not to go to extremes and 

overburden himself with acts of worship. Whoever does 

so will be overwhelmed by the religion, given its 

numerous acts of piety and worship, and will eventually 

stop because of his inability to continue. Showing 

mercy to His slaves and making things easy for them, 

Allah, the Almighty, ordained certain acts of worship to 

be done at certain times. If a person adopts the 

approach of moderation, he will easily manage to fulfill 

all the rights upon him, including these of his Lord, his 

family, and his companions. The Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, said: "The actions 

dearer to Allah are those which are done regularly, 

even if they are little." So it behooves a person to 

allocate for himself a daily amount of Qiyaam-ul-Layl, 

according to his ability. 
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:"اعلموا -صىل اهلل عليه وسلم-قال شيخ اإلسالم: الصالة إذا قام من الليل أفضل من القراءة يف غري صالة، نص ىلع ذلك أئمة اإلسالم؛ لقوهل  .3
[، لكن إن حصل هل نشاط، وتدبر، وتفهم للقراءة دون الصالة، فاألفضل يف حقه ما اكن أنفع (277) أعمالكم الصالة" ]رواُه ابن ماجه أنَّ خري

 .هل

لزهد استحباب ادلوام ىلع ما اعتاده املرء من أعمال اخلري والطاعة من غري تفريط، وأنه ال ينبيغ لإلنسان قطع العبادة؛ ألن هذا قد يشعر با .4
 .يها والرغبة منهاف

 .لم يسم الرجل اذلي ذمه -صىل اهلل عليه وسلم-طلب السرت ىلع املسلم، حيث أن انليب  .5

 املراجع:املصادر و

ه. 1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
م. 2006 - ـه1427، 1من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان  اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط تسهيل اإلملام بفقه األحاديث 

ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 
 .ه، دار ابن اجلوزي، الرياض1427، 1ن صالح الفوزان، ط تأيلف: عبد اهلل ب

   (11270) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه النسايئ.روا راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-طارق املحاريب  اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يد املعطي العليا : ايلد املنفقة أىلع وأفضل. •
 .وابدأ بمن تعول : ابتدىء باإلنفاق ىلع َمن جيب عليك نفقته •

ك وأباك : الزمهم باإلنفاق عليهم •  .أمَّ

 .أدناك أدناك : أقربك، فأقربك •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-قدمنا املدينة : ويه مدينة الرسول  •

 .مرقاة يصعد عليها اخلطيُب من إمام وغريه ليسمعه ويراه انلاس املنرب : عبارة عن منّصة، أو •

 :فوائد احلديث
ا ومعىًن؛ فاملنفق يده اعيلة ىلع يد اآلخذ يف القبض، ويه اعيلة عليها .1 يف رشفها  يف احلديث بيان فضل املنِفق واملتصدق، وأن يده يه العليا حسًّ

 .وفضلها، وإحسانها

 .لزوجة، ثم الفروع، ثم األصول، ثم املمايلكجتب ابلداءة يف انلفقات الواجبة بانلفس، ثم ا .2

يد املعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك، وأباك، 
  وأختك، وأخاك، ثم أدناك، أدناك

The hand which gives is the higher hand. 
Start with those for whom you are 

responsible: your mother, your father, your 
sister, your brother, then the closest in kin 

and the closest in kin. 

 :احلديث .2173
، قال: َقِدْمنَا املدينة فإذا رسول  عن طارق الُمَحاِريِبِّ

َقائٌِم ىلع الِمنرَْبِ خَيُْطُب  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 بَِمْن تَ 

ْ
ُعوُل انلَّاَس وهو يقول: "يَُد الُْمْعِطي الُْعلْيَا، َوابَْدأ

ْدنَاَك".
َ
ْدنَاَك أ

َ
َخاَك، ُثمَّ أ

َ
ْختََك وأ

ُ
بَاَك، وأ

َ
َك وأ مَّ

ُ
 : أ

** 

2173. Hadith: 

Taariq al-Muhaaribi, may Allah be pleased with him, 

reported: "We came to Madinah when the Messenger 

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

was standing on the pulpit addressing people and 

saying: 'The hand which gives is the higher hand. Start 

with those for whom you are responsible: your mother, 

your father, your sister, your brother, and then the 

closest in kin and the closest in kin'". 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

احلديث يدل ىلع أنَّه ينبيغ لإلنسان أن تكون يده 
عليا حبيث يكون منفًقا حمسنًا ىلع قدر حاهل 
واستطاعته، ال أن يكون آخذاً سائاًل؛ ألن ابلذل 
واإلنفاق جيعل ايلد عليا، كذلك عليه أن يبدأ 

وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع،  باإلنفاق ىلع أقاربه
مة يف  وأن يبدأ باألهم فاألهم، فيبدأ باألم؛ ألنها مَقدَّ
ابلدء ىلع األب، واألخت مقدمة ىلع األخ، وهكذا 
يرايع األقرب فاألقرب من أقاربه إذا لم يكن 

 عندهم ما يكفيهم.

** 

This Hadith indicates that one's hand should be higher; 

meaning that he should spend munificently as much as 

he can afford and refrain from asking others to give him 

money. Spending makes one's hand higher. Also, one 

should spend first on his relatives and help them with 

his money to the best of his abilities. In this respect, one 

should start with the most important, such as one's 

mother, who is to be given priority over one's father, 

and one's sister is to be given priority over one's 

brother. The closest in kin are to be considered as well, 

if they do not have enough resources. 
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ُه{ -تعاىل-احلديث فيه تقديم األم، ثم األب، ثم اإلخوان، ثم األقرب، فاألقرب ىلع حسب درجاتهم يف اإلرث والقرب؛ قال  .3 : }َوآِت َذا الُْقْرىَب َحقَّ
 .[، فلك قريب هل ىلع قريبه حق، واحلقوق متفاوتة26]اإلرساء: 

القريب من أصول، وفروع، وحواٍش غىن املِنفق وفقر املنَفق عليه، ويف احلوايش ما تقدم من إرث املنِفق منهم بفرض، أو  يشرتط لوجوب نفقة .4
 .[233: }وىلََعَ الَْوارِِث ِمثُْل َذلَِك{ ]ابلقرة: -تعاىل-تعصيب؛ قال 

 .مرشوعية القيام ىلع املنرب عند اخلطبة .5

 .خذ بقدر اإلماكنأنه ينبيغ لإلنسان أن يتجنب السؤال واأل .6

 .جواز استعمال السجع إذا اكن حبسب الطبيعة والفطرة .7

 املراجع:املصادر و

فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن  -ه 1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط -
توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة:  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -عثيمني، املكتبة اإلسالمية 

اململكة العربية السعودية الطبعة:  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين،  -  1406الطبعة اثلانية ،  -حلب  -سايئ. مكتب املطبواعت اإلسالمية سنن الن -م  2014 - ـه 1435األوىل، 

 - 1389اعم النرش:  -مرص  -تنوير احلوالك رشح موطأ مالك، للسيويط. انلارش: املكتبة اتلجارية الكربى  -ه. 1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3ط
 .ه 1969

   (58181) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

  يغسل من بول اجلارية، ويرش من بول الغالم
The urine of a girl should be washed, but 

the urine of a boy should be splashed with 
water. 

 :احلديث .2174
ْمح قال: كنت أْخُدم انليب  صىل اهلل عليه -عن أيب السَّ

«. َولِّين َقَفاك»، فاكن إذا أراد أن يغتسل قال: -وسلم
ه َقَفاَي ف ِِتَ حبسن أو حسني فأَويلِّ

ُ
ْسرُته به، فأ

َ
ريض -أ

َفَبال ىلع صدره فجئُت أغسله فقال:  -اهلل عنهما
 «.يُغَسُل ِمْن بْول اجلارَية، وُيَرشُّ ِمْن بْول الُغالم»

** 

2174. Hadith: 

Abu as-Samh reported: “I used to serve the Prophet, 

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

whenever he wanted to take a bath, he would say: ‘Turn 

the other way.’ So I would turn my back and screen him 

with it. Al-Hasan or Al-Husain was brought to him once, 

and (the infant) urinated on his chest. When I wanted 

to wash it, the Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, said: ‘The urine of a girl 

should be washed, but the urine of a boy should be 

splashed with water”’. 

 صحيح.  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

اكن خيدم انليب أنه  -ريض اهلل عنه-يذكر أبو السمح 
عليه الصالة -, وأنه -صىل اهلل عليه وسلم-

ربما أراد أن يغتسل فيطلب من أيب السمح  -والسالم
صىل اهلل عليه -أن يويله ظهره, فاكن يسرت انليب 

صىل -جبسمه حبيث جيعل ظهره مما ييل انليب  -وسلم
فيسرته عن انلاس وعن نفسه, ثم  -اهلل عليه وسلم

-صىل اهلل عليه وسلم-مع انليب  ذكر حادثة وقعت هل
-, حيث أِت باحلسن أو احلسني فبال ىلع ثياب انليب 

من جهة صدره, فأراد أبو  -صىل اهلل عليه وسلم
صىل اهلل عليه -السمح أن يغسله, فبنيَّ هل انليب 

أن بول الرضيع اذلي لم يأكل الطعام يكيف  -وسلم
ا يعم أن يُرش باملاء رشّ  -إن أصاب اثلوب-يف تطهريه 

ماكن ابلول, وال جيب غسله, خبالف بول اجلارية 
فالواجب غسل اثلوب منه, ولو اكنت رضيعة, ومما 
ذكره أهل العلم من وجوه الفرق بني الصيب والصبية: 

كرثة محل الرجال والنساء للطفل اذلكر، فتعم  -
أن بوهل خيرج بقوة  -ابللوى ببوهل فيشق غسله.  

إلصابة منه، فيشق غسل وشدة دفع، فينترش وتكرث ا
أن بول األنىث  -ما أصابه لكه، خبالف بول األنىث. 

أخبث وأننت من بول اذلكر، وسببه حرارة اذلكر، 
ورطوبة األنىث، فاحلرارة ختفف من ننت ابلول، 
وتذيب منها ما حيصل مع الرطوبة. هذه من احِلَكِم 

** 

Abu as-Samh, may Allah be pleased with him, 

mentioned that he used to serve the Prophet, may 

Allah’s peace and blessings be upon him, and that 

whenever he wanted to take a bath, he would ask Abu 

as-Samh to turn his back. So he would turn his back 

towards the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, screening him with his body so that 

neither him nor others could see the Messenger of 

Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him.  

Then he mentioned an incident that took place while he 

was with the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him. Abu as-Samh brought Al-Hasan or Al-

Husain to the Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, and the boy (who was still 

infant) urinated on his chest. When Abu as-Samh 

wanted to wash it, the Messenger of Allah, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, explained to him that 

splashing water over the urine of the baby boy (male 

infant) who is not yet eating food is sufficient to purify it, 

but the urine of a girl must be washed even if she is still 

infant.  The scholars have mentioned some reasons for 

this difference between the urine of the boy and that of 

the girl, including the following:  1. Usually, the male 

baby is carried a lot by both men and women, so 

washing his urine would be too difficult, so this 

concession was made.  2. Unlike the urine of the girl, 

the urine of a boy spatters over here and there, so it is 

extremely difficult to thoroughly wash it.  3. The urine of 

the female is more putrid than the urine of the nursing 

boy. The reason for that is that the temperature of the 

urine from the male is hotter, with less stench. High 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو السمح  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
فيسرته عن انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-جبسمه حبيث جيعل ظهره مما ييل انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-فأويله قفاي : أي أنه اكن يسرت انليب  •

 وعن نفسه.
 .قفاك : القفا مؤخر العنق •

 .فبال ىلع صدره : يعين: بال ىلع موضع يف الصدر من اثلياب •

 .اريه: الفتيَّة من النساء، واملراد هنا: الطفلة الصغرية يف زمن الرضاعاجلارية : اجل •

 .يغسل : أي كما يغسل من بول الكبريات, فحكم بوهلا كحكم بول الكبريات, بأن يُغمر اثلوب باملاء حىت يزنل عنه •

 .وتقاطرهيرش : الرش هو انلضح، وهو دون الصب؛ بل يكاثر اثلوب باملاء ماكثرة ال تبلغ جريان املاء  •

 .الغالم : هو االبن الصغري من الوالدة حىتَّ ابللوغ، واملراد به ُهنا اذلي يكون يف زمن الرضاع •

 :فوائد احلديث
 .أن بول ابلنت جنس كغريه من انلجاسات، ولو اكنت يف سن الرضاع, فيغسل منه اثلوب وغريه إذا أصابه؛ كما يغسل من سائر انلجاسات .1

 .جنس؛ ولكن جناسته أخفُّ جناسًة من بول ابلنت بول الغالم اذلي لم يأكل الطعام لشهوة: .2

ه باملاء فقط، دون غسله .3  .يكيف يف تطهري ما أصابه بوُل الغالم اذلي لم يأكل الطعام لشهوة: رشُّ

 .أنَّ األصل يف أحاكم الغالم واجلارية  أنهما سواء؛ فتفريق السنة بينهما يف ابلول ديلل ىلع أنَّ ما عداهما باٍق ىلع األصل .4

رَغَب عند أهله من اجلارية؛ فيكرث محله وتكرث إصابة حامله ببوهل، فمن باب اتليسري .5
َ
 خفف أن املشقة جتلب اتليسري, فلما اكن الغالم اعدًة أ

 .يف غسل جناسة بوهل

 .ما يه عليه أن العذرة )وهو الغائط( من الغالم واجلارية ىلع حد سواء؛ ألن اتلفريق إنما اكن يف ابلول فقط, فتبىق العذرة ىلع .6

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، صيدا   السنن. بريوت –سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ
 ابن سنن.  م1986 –ه 1406 اثلانية،: الطبعة حلب، – اإلسالمية املطبواعت مكتب: نرش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنسايئ الصغرى

. احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار: انلارش, ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة ابن, ماجه
م توضيح  2002 - ـه 1423يت, الطبعة: األوىل، الكو واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة, األبلاين ادلين نارص حممد الرمحن عبد أبو, األم – داود أيب صحيح

م  2003 - ـه 1423األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م فتح ذي اجلالل  2006 _ه  1427اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد

م إرساء بنت عرفة، )ط
ُ
(، املكتبة اإلسالمية، 1واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـه 1431 ـهـ  1427صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ،  ه(. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن1427مرص، )
د ُصبيْح بن َحَسن َحاّلق أ بو مصعب, َمكتَبَُة اتلَّحبري إليَضاح َمَعاين اتلَّيسري, حممد بن إسماعيل الكحالين ثم الصنعاين، أبو إبراهيم, حققه حمَمَّ

م. حاشية السندي ىلع سنن النسايئ )مطبوع مع السنن(, حممد بن عبد  2012 - ـه 1433ة السعودية, الطبعة: األوىل، اململكة الَْعَربيَّ  -الرُّشد، الرياض 
 مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. م1986 – 1406 اثلانية،: الطبعة, حلب –اهلادي اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي, مكتب املطبواعت اإلسالمية 

سها العلماء للفرق بني بول الغالم وبني بول  اليت تلمَّ
ْت، فيه ِحَكٌم معقولة؛ ألنَّها ا جلارية، فإْن صحَّ

فروق واضحة، وإْن لم تصح فاحلكمة يه ُحْكُم اهلل 
تعاىل؛ فإنَّنا نعلم يقينا أنَّ رشع اهلل هو احلكمة؛ فانَّ 
ُق بني شيئني متماثلني يف الظاهر، إالَّ  الرشع ال يفرِّ
واحلكمة تقتِض اتلفريق، وال جيمع بينهما إالَّ 

ة تقتِض اجلمع؛ ألنَّ أحاكم اهلل ال تكون إالَّ واحلكم
 وفق املصلحة؛ ولكن َقْد تظهر وقد ال تظهر.

temperature  makes the smell of urine mild and 

removes what might happen with humidity. 
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 وصحاح اللغة تاج الصحاح. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –لطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت س بن لعيل املصابيح،
 م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة, بريوت – للماليني العلم دار, عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق, الفارايب اجلوهري محاد بن إسماعيل نرص أبو, العربية

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
   (8371) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال يرضك : ال ينقص من طهارة ثوبك •

 .فإْن لم خيرج : لم يذهب أثره بعد حتِّه وقرصه ونضحه •

 .عد احلَتِّ والقرص والغسلأثره : األثر: العالمة، وبقيَّة اليشء، وهو هنا: بقيَّة لون ادلم ب •

 :فوائد احلديث
 .وجوب غسل دم احليض من ثوب املرأة وبدنها .1

 .أن املاء يكيف يف إزالة جناسة دم احليض .2

 .ة وحنوهاأن اثلَّوَب وحنوه إذا غسل من دم احليض، ُثمَّ بيق أثر لونه يف اثلوب أو ابلدن، أنَّه ال يرض يف كمال اتلطهر، وال يرض يف صحة الصال .3

 .عة ويرسها؛ فاملسلم يتيق اهلل قدر استطاعته، وما زاد عن ذلك فهو معفوٌّ عنهسماحة هذه الرشي .4

 It is enough for you to wash the blood, and  يكفيك غسل ادلم، وال يرضك أثره
there is nothing wrong with its mark 

 :احلديث .2175
: أن خولَة بنَت يسار -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أتَِت انليب  -ريض اهلل عنها-
فقالت: يا رسوَل اهلل إنه ليس يل إال ثوٌب واحٌد وأنا 

ِحيُض فيه فكيْف أصنُع؟ قال: 
َ
إذا َطُهْرِت فاْغِسِليِه، »أ

ُم؟ ق«. ثم َصيلِّ فيه ال: فقالت: فإْن لم خَيرِج ادلَّ
ثَُره»

َ
ِك أ ِم، وال يرُضُّ  .«يَْكِفيِك َغْسُل ادلَّ

** 

2175. Hadith: 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, 

reported: “Khawlah bint Yasaar, may Allah be pleased 

with her, came to the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, and said: ‘O Messenger of 

Allah! I have only one dress and I menstruate in it. What 

should I do?’ He said: ‘When you are purified, wash it 

and pray in it.’ She asked: ‘What if the blood is not 

removed?’ He said: ‘It is enough for you to wash the 

blood, and there is nothing wrong with its mark.’” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ريض اهلل عنه يف هذ احلديث أن -ذكر أبو هريرة 
-جاءت إىل انليب  -ريض اهلل عنها-خولة بنت يسار 

تسأهل, فذكرت أنها ال تملك  -صىل اهلل عليه وسلم
دم احليض إذا  إال ثوبا واحدا, وقد يصيبه يشء من

صىل اهلل -جاءتها العادة, فماذا تصنع؟ فأمرها انليب 
أن تغسله باملاء إذا جاءها الطهر, ثم  -عليه وسلم

تصيل فيه, فذكرت أن لون ادلم بعد احلَتِّ والقرص 
قد يبىق,  -اليت ذكرت يف األحاديث األخرى-والغسل 

فبنيَّ هلا أن املاء يكيف يف طهارة اثلوب, وأن اللون 
اذلي يبىق بعد االجتهاد وبذل الوسع يف الطهارة ال 

 .يرض

** 

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported 

that Khawlah bint Yasaar, may Allah be pleased with 

her, came to the Prophet, may Allah's peace and 

blessing be upon him, and complained to him that she 

had only one dress, which would be tainted with 

menstrual blood during her period. She asked about 

what she should do. The Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, ordered her to wash it with 

water when she got purified and then pray in it. She 

mentioned, however, that traces of blood might remain 

on the dress after rubbing and washing it well, as 

related in other narrations of the Hadith. In response, 

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

him, explained to her that water is enough for purifying 

the dress and the remaining trace is harmless, after a 

person tries his best to wash it. 
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ا ابلدن وبقيَّة اثلوب، فهو باٍق ىلع طهارته .5  .األصلية أنَّ بدن احلائض وعرقها طاهران، فإنَّها لم تؤمر بغسل يشٍء إالَّ ما أصابه ادلم، وأمَّ

 .-تبارك وتعاىل-يكون املصيلِّ ىلع أكمل هيئة، وأحسن زينة؛ حني مناجاة ربِّه احلكمة من الطهارة واالبتعاد عن انلجاسات هو أْن  .6

 .ما اكن عليه الصحابة من زهد يف ادلنيا وعدم تكلف يف املعيشة, وأن الواحد منهم يصيل يف اثلوب اذلي ال يملك غريه .7

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحق . بريوت –ق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود, املؤلف أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ
 يف الغليل إرواء. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند
 توضيح. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –زهري الشاويش, املكتب اإلساليم  :إرشاف, األبلاين ادلين نارص حممد, السبيل منار أحاديث ختريج

 م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكّرمة مكة األسدي، مكتبة: انلارش البسام، صالح بن الرمحن عبد بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم
م. فتح 1993 - ـه1413عبد اهلل الشواكين, حتقيق: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، مرص, الطبعة: األوىل،  بن حممد بن يلع بن حممد, األوطار نيل

م إرساء بنت عرفة، )ط
ُ
(، املكتبة 1ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـه 1427نحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، ه(. م1427اإلسالمية، مرص، )
ن م بلوغ املرام م 2006 _ه  1427 ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  1431ـ 

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،  -أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 (8373) الرقم املوحد:
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 :Brief Explanation :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو مسعود األنصاري  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اِنيَُة اَل َينِْكُحَها إِالَّ َزاٍن{ ]انلور:  •  .[3يؤم القوم أقرؤهم : إخبار بمعىن األمر، كما يف قوهل تعاىل: }َوالزَّ

 .ِهْجَرة : اهلجرة: يه االنتقال من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم، وال يزال حكمها باِقيًّا •

 .ِسلًْما : أي: إسالًما •

 .نه : املراد به: واليته، سواء اكنت والية اعمة، أو والية خاصةُسلطا •

 .تكرمته : املراد به: الفراش، وحنوه مما يبسط، ويفرش لصاحب املزنل، وخيتص به •

 The one who is the most versed in Allah's  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل
Book should lead the people in prayer 

 :احلديث .2176
قال: قال  -ريض اهلل عنه-ألنصاري عن أيب مسعود ا

يَُؤمُّ القوم أقرؤهم »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
لكتاب اهلل، فإن اكنوا يف القراءة سواء، فأعلمهم 
بالسنة، فإن اكنوا يف السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن 
نَّ  اكنوا يف اهلجرة سواء، فأقدمهم ِسلًْما، وال يَُؤمَّ

انه، وال يقعد يف بيته ىلع الرجل الرجل يف سلط
 .«تَْكِرَمِتِه إال بإذنه

** 

2176. Hadith: 

Abu Mas`ood al-Ansaari, may Allah be pleased with 

him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, said: “The one who 

is the most versed in Allah's Book should lead the 

people in prayer. If they are equally versed in reciting it, 

then the one who is the most knowledgeable about the 

Sunnah; and if they are equal regarding the Sunnah, 

then the earliest one to emigrate; if they emigrated at 

the same time, then the earliest one to embrace Islam. 

No man must lead another in prayer where the latter 

has authority, or sit in his place in his house without his 

permission.” 

 .صحيح  :درجة احلديث
** 

Sahih/Authentic. Hadith Grade: 

ا: األحق يبني احلديث الرشيف عدة أمور: أوهل
باإلمامة وهو األحفظ للقرآن، لكن ال بد أن 
يكون اعملاً بأحاكم صالته؛ إذ ليس للجاهل بأحاكم 
الصالة أن يؤم انلاس، فإن استووا يف احلفظ، فاألعلم 
بالسنة فإن تساووا يف ذلك، فأوهلم هجرة فإن تساوو 
يف ذلك، فأوهلم إسالماً. ثانيها: أال يتقدم الضيف ىلع 

ت يف اإلمامة إال إن أذن هل، فصاحب صاحب ابلي
ابليت أوىل بها من الضيف. ثاثلها: أال يقعد الضيف 

 .ىلع فراش صاحب املزنل اخلاص به إال بإذنه

** 

The Hadith highlights some points: 1. The one who is 

the most entitled to leading the people in prayer is the 

one with the best memorization of the Qur'an. Yet, he 

has to be knowledgeable about the rulings pertaining to 

the prayer, since the one who is ignorant about such 

rulings has no right to lead the people in prayer. If they 

are equal in this point, the one who is the most 

knowledgeable about the Sunnah should lead them in 

prayer. If they are equal in this point too, then the one 

who is the earliest in immigrating should do. If they are 

still equal in this point, then the one who is the first 

among them to embrace Islam should lead them. 2. A 

guest should not precede the house owner in leading 

the people in prayer except with the latter’s permission. 

The house owner has more right to assume this task 

than the guest. 3. A guest is not allowed to sit in the 

house owner’s private place except with his permission. 
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 :فوائد احلديث
 .استحباب والية اإلمامة لألفضل فاألفضل، والفضل هو بالعلم الرشيع والعمل به .1

م فيها ويوىل عليها، إالَّ من هو أهل هلا، واجتمع فيه الرشطان العظيمان: الواجب أن يكون هذا درًسا للمسلمني يف عموم الوالي .2 ات، فال يُقدَّ
ِمنُي )

َ
َجْرَت الَْقوِيُّ اأْل

ْ
هم 26({ ]القصص: 26األمانة فيه، والقوة عليه، كما قال تعاىل: }إِنَّ َخرْيَ َمِن اْستَأ [، وما ذلَّ املسلمون وفقدوا عزهم، وعمَّ

قال: "إذا ضيعت األمانة، فانتظر الساعة،  -صىل اهلل عليه وسلم-هذه األمانة وإضاعتها، فقد جاء يف صحيح ابلخاري أن انليب  الفساد، إالَّ برتك
ْمر إىل غري أهله

َ
ْسِنَد األ

ُ
 ."فقال أعرايب: كيف يا رسول اهلل! إضاعتها؟ قال: إذا أ

اب اهلل تعاىل أساس العلوم انلافعة، فمن اكن فيه أعلم اكن من غريه أفضل، ؛ ألنَّ كت-تعاىل-تكون اإلمامة ملن هو أكرث حفًظا لكتاب اهلل  .3
 .فالعربة بمن هو أعلم بكتاب اهلل وفقهه، ويشرتط معرفته لفقه الصالة

 ]4302املراد بقوهل: "أقرؤهم لكتاب اهلل" هو أكرثهم حفًظا للقرآن، واذلي يوضحه احلديث: "ويلؤمكم أكرثكم قرآنًا" ]رواه ابلخاري  .4

د  .5  .؛ فإنَّ السنة املطهرة يه الويح اثلاين، ويه املصدر اثلاين للترشيع-صىل اهلل عليه وسلم-فإن استويا يف القراءة، فأعلمهم بسنة نبيه حممَّ

أقدمهم فإن استويا يف العلم بالقرآن وحفظه، والعلم بالسنة وحفظها، فأقدمهم هجرًة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم، فإن لم تكن هجرٌة ف .6
ا نىه اهلل عنه، وأقربهم امتثااًل ملا أمر اهلل تعاىل به  .توبًة وهجرًة عمَّ

 .ويف رواية: "فأقدمهم سنًّا"؛ ذلك أنَّ من قدم سنه قُدم إسالمه، وكرثت أعماهل الصاحلة .7

ما إذا اكن للمسجد إمام راتب فهو هذا الرتتيب ينبيغ مالحظته عندما حيرض مجاعة يلصلوا، أو عند إرادة تويلة اإلمامة ألحد املساجد، أ .8
م، ولو حرض أفضل منه؛ لقوهل  نَّ الرجل يف سلطانه-صىل اهلل عليه وسلم-املقدَّ  .": "وال يؤمَّ

 املراجع:املصادر و

لبسام، الَمَرام، لصحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ 
م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض،  2003 - ـه 1423مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، 

 .ه1428،  1، دار ابن اجلوزي، طم.  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
   (11297) الرقم املوحد:
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 املحتويات
  .......................................................................................................................................... أحاديث الفقه

ِِتَ انليب صىل اهلل عليه وسلم بسارق فقالوا: رسق. قال: ما أخاهل رسق
ٌ
 1 ........................................................................... أ

A thief was brought to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. The people said: 
"He has stolen." The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, said: ''I do not think 

that he has stolen''. ...................................................................................................................... 1 

ْجر اخلَارِج 
َ
يُُّكم َخلََف اخلَاِرَج يف أْهِله وماهل خبَري اكن هل ِمثل نَِصِف أ

َ
 3 .......................................................................... أ

Anyone among you stays behind and takes good care of the family and property of a warrior (in 
the cause of Allah) will receive half the reward of the warrior. ..................................................... 3 

 5 ..... أبرصوها، فإن جاءت به أبيض سبًطا قَِِضء العينني فهو هلالل بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعًدا محش الساقني فهو لرشيك ابن سحماء

Watch her, if she gives birth to a white-complexioned child having straight hair and sore eyes, he 
is the son of Hilaal ibn Umayyah, but if she gives birth to a child with eyes that appear to have 

antimony in them, curly hair, and thin shanks, then he is the son of Shareek ibn Sahmaa. .......... 5 

 7 ......................................................................................أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك ودراهمك، فهو لك

Do you think I bargained with you to take your camel? Take your camel and your dirhams; these 
are yours. .................................................................................................................................... 7 

 10........................................................................ أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال، حىت تذويق عسيلته، ويذوق عسيلتك

Do you want to go back to Rifaa`ah? Not until you taste his sweetness and he tastes your sweetness 
(have sexual intercourse). ..........................................................................................................10 

 12...................................................... أتصيل املرأة يف درع وِخار ليس عليها إزار، قال: إذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها

Can a woman pray while wearing a robe and a veil without a lower garment? He said: "If the robe 
is long enough to cover the surface of her feet". ..........................................................................12 

رجل أعَم، فقال: يا رسول اهلل، إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أَت انليب 
 14..................................... ل: هل تسمع انلداء بالصالة؟ قال: نعم، قال: فأجبيرخص هل فيصيل يف بيته، فرخص هل، فلما وىل داعه، فقا

A blind man came to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, and said: "O 
Messenger of Allah! I have no one to lead me to the mosque." He asked the Messenger of Allah, 
may Allah's peace and blessings be upon him, to allow him to pray at home, which the Messenger 
of Allah, may Allah's peace and blessings did. When the man was leaving, the Prophet, may Allah's 
peace and blessings be upon him, called him back and said: "Can you hear the azan?" He replied 
in the affirmative. Thereupon, the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, said: 

"Then respond to it". ..................................................................................................................14 

 16....................................................... أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما امليتتان: فاحلوت واجلراد، وأما ادلمان: فالكبد والطحال

Two kinds of dead meat and two kinds of blood have been made lawful (Halal) for you. The two 
kinds of dead meat are fish and locusts, and the two kinds of blood are the liver and spleen. .....16 

، فقال: يا رسول اهلل إين قد كنت -صىل اهلل عليه وسلم-فزتوجت، فجاء زوجها إىل انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-أسلمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل 
 18........................................................................................................................................... أسلمت

A woman converted to Islam during the lifetime of the Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, and got married. So her husband came to the Prophet, may Allah's peace 

and blessings be upon him, and said: "O Messenger of Allah, I had embraced Islam". ................18 

 20........................................................................................... ألجوركم، أو أعظم لألجرأصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم 

Offer the Fajr prayer at dawn, for this earns you greater rewards – or brings greater rewards. ...20 

 21............................................................. أصبنا طعاًما يوم خيرب، فاكن الرجل ييجء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينرصف

We got some food on the Day of Khaybar. A man would come and take the amount he needed from 
it then go away. ..........................................................................................................................21 

 23.................................................................................................................................... أعلنوا انلاكح

Announce marriages ..................................................................................................................23 
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 24....................................................... أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر اهلل املحرم، وأفضل الصالة، بعد الفريضة، صالة الليل

The most excellent fast after Ramadan is Allah's month, al-Muharram, and the most excellent 
prayer after what is prescribed is prayer during the night. ..........................................................24 

بَراُر، وََصلَّْت َعلَيُْكُم الَماَلئَِكةُ 
َ
 26................................................................. أفطر عندكم الصائمون َوأَكَل َطَعاَمُكُم األ

May the fasting people break their fast in your house, and may the righteous eat your food, and 
may the angels ask forgiveness and mercy for you. .....................................................................26 

 28.......................................................................................................... أقيلوا ذوي اهليئات عرثاتهم إال احلدود

Forgive the people of good qualities their slips, but not faults to which prescribed corporal 
punishments apply. ....................................................................................................................28 

 30........................... رة اكنت يف اجلاهلية من دم أو مال تذكر وتدَع حتت قديم، إال ما اكن من سقاية احلاج، وسدانة ابليتأال إن ُك مأث

Beware! Every object of pride of the pre-Islamic times, whether it is blood-vengeance or property, 
or mentioned or claimed, has been put under my feet, except the supply of water to pilgrims and 

the custody of the House. ...........................................................................................................30 

 32............................................ ألم تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه األقدام ملن بعض

Have you not known that Mujazziz has recently looked at Zayd ibn Haarithah and Usaamah ibn 
Zayd and said: Indeed, these feet are related to one another? ....................................................32 

 34............................................................................................ -صىل اهلل عليه وسلم-أما هذا فقد عىص أبا القاسم 

As for this man, he has disobeyed the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him ....34 

 35............................ به جرٌح أن ال يستقيد حىت تربأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد من اكن -صىل اهلل عليه وسلم-أمر رسول اهلل 

Then the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, commanded anyone 
who is wounded not to seek retaliation until his wound heals. When his wound heals, he can seek 

retaliation. .................................................................................................................................35 

 37............................................................................................................... أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض

Bareerah was instructed to observe an `Iddah (waiting period following the end of a marriage) of 
three menstrual cycles. ...............................................................................................................37 

 38....... أن نسترشف العني واألذنني، وال نضيح بعوراء، وال مقابلة، وال مدابرة، وال خرقاء، وال رشقاء -صىل اهلل عليه وسلم-أمرنا رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, ordered us to pay great 
attention to the eye and both ears, and not to offer as sacrifice a one-eyed animal, an animal with 
a slit which leaves something hanging at the front or back of the ear, or with a lengthwise slit or a 

perforation in the ear. ................................................................................................................38 

 40................................................يفعل ذلك. -صىل اهلل عليه وسلم-أن ابن عمر اكن يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: اكن رسول اهلل 

Ibn ‘Umar used to put his hands down before his knees, and he said: "The Messenger of Allah, may 
Allah's peace and blessings be upon him, used to do that". .........................................................40 

 41............................................................. احتجم فصىل ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل حمامجه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, received Hijaamah treatment and 
offered the prayer without performing (a new) ablution. He only washed the places of cupping. 41 

 43.................................................................. استخلف ابن أم مكتوم يؤم انلاس وهو أعَم -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, appointed Ibn Umm 
Maktoom as his successor to lead the people in prayer, and he was blind. ..................................43 

ِِتَ بلصٍّ قد اعرتف اعرتافًا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
ُ
 45 «ما إخالك رسقت»: -صىل اهلل عليه وسلم-أ

A thief, who confessed his theft, was brought to the Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, but nothing was found with him. The Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, said to him: I do not think you have stolen (anything)! ....................45 

 47......................... بعث خادل بن الويلد إىل أكيدر دومة فأخذ فأتوه به، فحقن هل دمه وصاحله ىلع اجلزية -صىل اهلل عليه وسلم-ن انليب أ

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, sent Khaalid ibn al-Waleed to Ukaydir 
of Doomah (Doomat-ul-Jandal). He (Ukaydir) was seized and brought to the Prophet, may Allah’s 
peace and blessings be upon him, who spared his life and made a peace treaty with him on 
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condition that they should pay Jizyah (a per capita tax levied by the Muslim state on its non-
Muslim subjects). .......................................................................................................................47 

 49................................................................... توضأ، فمسح بناصيته، وىلع العمامة واخلفني -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, performed ablution and passed a wet 
hand on his forelock, over the turban, and over the two leather socks. .......................................49 

 50.................................................................... جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, appointed a sixth (of the inheritance) 
to the grandmother if there is no mother to inherit thereby excluding the grandmother from 

inheritance. ................................................................................................................................50 

 52.............................................. رضب وَغرََّب، وأن أبا بكر رضب وَغرََّب، وأن عمر رضب وَغرََّب  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, beat and exiled, Abu Bakr beat and 
exiled, and `Umar beat and exiled. .............................................................................................52 

 53........................................................... اعمل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, made an agreement with the people of 
Khaybar to work and cultivate in return for half of the fruits or crops produced. ........................53 

 55.................................................................. فدى رجلني من املسلمني برجل من املرشكني -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, obtained the freedom of two Muslim 
men in captivity in exchange for a man from the polytheists. .....................................................55 

 56............................................................... اكن إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Whenever the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, bowed, he would spread out 
his fingers, and whenever he prostrated, he would join them together. ......................................56 

 57.................................................................. اكن ال يقنت إال إذا داع لقوم، أو داع ىلع قوم -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, did not say the Qunut (audible 
supplications in prayer) but he would pray for welfare of a people or doom of others. ................57 

 59................................................................ اكن يصيل ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to pray two light Rak`ahs after 
the break of dawn. ......................................................................................................................59 

 61................................................................... -ريض اهلل عنها-اكن يغتسل بفضل ميمونة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, used to perform Ghusl (ritual bath) 
with water left over from Maymoonah, may Allah be pleased with her. ......................................61 

 62....... اكن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم الكتاب، وسورتني، ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to recite Al-Fatihah followed by 
another Surah in the first two Rak`aat of the Zhuhr prayer and used to recite only Al-Fatihah in 

the last two Rak`aat of it. Sometimes a verse or so was audible. .................................................62 

 64...................................................... يوم خيرب، وعن حلوم احلمر األهليةنىه عن نكاح املتعة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, prohibited the fixed term marriage on 
the Day of Khaybar and eating the flesh of domestic donkeys. ....................................................64 

 66............................................... وأبا بكر وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب العاملني -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, as well as Abu Bakr and `Umar, used 
to begin the prayer with "Alhamdulillahi Rabbi al-`aalameen (All praise is due to Allah, Lord of 

the worlds)." ...............................................................................................................................66 

 68.................................................................................. أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أِت بثلَث مد فجعل يدلك ذراعه

‘Two-third of a Mudd was brought to the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, 
and he began rubbing his arm. ...................................................................................................68 

 69.................................................................. م قبل بعض نسائه، ثم خرج إىل الصالة ولم يتوضأأن انليب صىل اهلل عليه وسل

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, kissed one of his wives and then went 
out to the prayer without performing ablution. ..........................................................................69 

 71....... أن تعتد حبيضة -صىل اهلل عليه وسلم-فأمرها انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ىلع عهد انليب 
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The wife of Thaabit ibn Qays was separated from her husband by a Khul‘ during the time of the 
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. So the Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, ordered her to observe a waiting period of one menstrual cycle. ............71 

 73.................... سجد فيها -مصىل اهلل عليه وسل-أن أبا هريرة قرأ هلم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انرصف أخربهم أن رسول اهلل 

Abu Hurayrah recited Surat-ul-Inshiqaaq and then prostrated. After he finished the prostration, 
he told them that the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, had 

prostrated when he recited it. .....................................................................................................73 

 75...... قد أمرها أن تؤم أهل دارها -صىل اهلل عليه وسلم-أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري، واكنت قد مجعت القرآن، واكن انليب 

Umm Waraqah bint Abdullah ibn Al-Harith Al-Ansari reported that she had memorized the 
Qur'an, and the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, ordered her to lead her 
household in prayers. There was a Mu'azzin (caller to prayer) for her, and she used to lead her 

household in prayer. ..................................................................................................................75 

 77............................. وال ترضب الوجه، وال تقبح، وال تهجر إال يف ابليت -أو اكتسبت-أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت 

That you should give her food when you eat and clothe her when you clothe yourself, or earn 
money; do not strike her on the face, do not revile her, and do not forsake her except inside the 

house. ........................................................................................................................................77 

 79.................. -صىل اهلل عليه وسلم-فذكرت أن أباها زوجها ويه اكرهة، فخريها انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-أن جارية بكرا أتت انليب 

A virgin girl came to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, and said that her 
father had married her off although she hated [that marriage]. Therefore, the Prophet, may Allah's 

peace and blessings be upon him, gave her the choice. ...............................................................79 

 81...................................... «لك السدس»اثه؟ فقال: فقال: إن ابن ابين مات، فما يل من مري -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل أَت انليب 

A man came to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, and said: "My grandson 
died, so what do I inherit from him?" He said: "For you is a sixth". ............................................81 

 83...................................................................... قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل أَت انليب 

A man went to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, as he made Zhihaar 
against his wife yet had intercourse with her. .............................................................................83 

 85................. «فعىل مثلها فاشهد، أو دع»قال: نعم، قال: « هل ترى الشمس؟»شهادة، فقال: عن ال -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل سأل انليب 

A man asked the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, about giving testimony. 
He, may Allah's peace and blessings be upon him, replied: Do you see the sun? The man said: Yes. 
He, may Allah's peace and blessings be upon him, said: Give testimony about something like that, 

otherwise, do not. .......................................................................................................................85 

 87............................................................ ديته اثين عرش ألًفا -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل من بين عدي قتل فجعل انليب 

A man from Banu `Adiyy was killed. The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, 
decided that his blood money should be twelve thousand (dirhams). .........................................87 

فتالعنا، كما قال اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-فأمرهما رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجال رىم امرأته، وانتىف من ودلها يف زمن رسول اهلل 
 89................................................................................................ لودل للمرأة، وفرق بني املتالعننيتعاىل، ثم قىض با

During the lifetime of the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be up on him, a 
man accused his wife of adultery and disclaimed her child. So the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, ordered them both to swear the oath of condemnation against 
each other, as Allah the Almighty instructed, and they did. Then he decided that the child should 

be with the woman and separated them (the man and woman). .................................................89 

صىل -يف ناقة, فقال ُك واحد منهما نتجت هذه انلاقة عندي وأقام بينة, فقىض بها رسول اهلل  - عليه وسلمصىل اهلل-أن رجلني اختصما إىل انليب 
 91................................................................................................................. لذلي يه يف يده -اهلل عليه وسلم

Two men brought their dispute over a she-camel to the Prophet, may Allah’s peace and blessings 
be upon him. Both of them claimed that the she-camel was born on their property and produced 
evidence to support their claim. The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon 

him, ruled that it belonged to the one who had it in his possession. ............................................91 

 93........................................................................ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها -يه وسلمصىل اهلل عل-أن رسول اهلل 
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The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, emancipated Safiyyah and 
made her emancipation her dowry. ............................................................................................93 

 95...................................................... أمرهم عن الغالم شاتان ماكفئتان، وعن اجلارية شاة -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, commanded them to 
slaughter two similar sheep for a boy and one sheep for a girl (at their birth). ............................95 

 97......................................................................................... تزوجها وهو حالل -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, married her when he was 
outside the state of Ihraam. ........................................................................................................97 

 99............................................ حارص أهل الطائف، ونصب عليهم املنجنيق سبعة عرش يوًما -صىل اهلل عليه وسلم-ول اهلل أن رس

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, besieged the people of Taa'if 
and put them under the mangonel for seventeen days. ...............................................................99 

 101 ............................................... رخص يف بيع العرايا، يف ِخسة أوسق أو دون ِخسة أوسق -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, granted concession for the 
sale of al-`Araayaa (unpicked ripe dates for dry dates) when they are equal to or less than five 

Awsuq (a standard measure). ................................................................................................... 101 

 103 ............................................................... رخص لصاحب العرية: أن يبيعها خبرصها -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, granted concession to the 
owner of al-`Ariyyah (a dates palm) to sell its unpicked fruits for dry dates by estimation. ...... 103 

 105 ................................................... رد ابنته زينب ىلع أيب العاص بن الربيع بناكح جديد -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, returned his daughter 
Zaynab to Abu-l-‘Aas ibn ar-Rabee‘ in a new marriage. ............................................................ 105 

 107 ....................................................... نىه عن ثمن اللكب، ومهر ابليغ، وحلوان الاكهن -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Allah's Messenger, may Allah's peace and blessings be upon him, prohibited the price of a dog, the 
earnings of a prostitute, and the money paid to a soothsayer. ................................................... 107 

 109 ......................................... نىه عن ُك ذي ناب من السباع، وعن ُك ذي خملب من الطري -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade (eating the flesh 
of) all carnivorous animals which have fangs and all birds which have talons. .......................... 109 

 111 ...................................................................... أن اعئشة اكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته، وتقول: إن ايلهود تفعله

`Aa'ishah used to hate that one keeps his hands on his flanks (while praying). She said that the 
Jew used to do so. .................................................................................................................... 111 

فأين درعك »قلت: ما عندي من يشء. قال: « أعطها شيئًا»، فقلت: يا رسول اهلل، ابن يب، قال: -ريض اهلل عنها-أن عليًّا قال: تزوجت فاطمة 
 112 ...................................................................................................................................... «احلطمية؟

`Ali, may Allah be pleased with him, said: I married Faatimah, may Allah be pleased with her, so 
I said: O Messenger of Allah, let me consummate the marriage. He said: Give her something. I 

said: I have nothing. He said: So where is your Hutami armor? ............................................... 112 

، فقالوا: يا رسول اهلل، إنا أناس فقراء، فلم جيعل عليه -صىل اهلل عليه وسلم-أن غالًما ألناس فقراء قطع أذن غالم ألناس أغنياء، فأَت أهله انليب 
 114 ............................................................................................................................................ شيئًا

A slave belonging to some poor people cut off the ear of another slave belonging to some rich 
people, so the owners of the perpetrator came to the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 
upon him, and said: "O Messenger of Allah, we are poor." The Prophet, may Allah’s peace and 

blessings be upon him, did not stipulate any compensation to be paid by the perpetrator. ....... 114 

 116 ......... أن يتخري أربًعا منهن -صىل اهلل عليه وسلم-أن غيالن بن سلمة اثلقيف أسلم وهل عرش نسوة يف اجلاهلية، فأسلمن معه، فأمره انليب 

Ghaylaan ibn Salamah ath-Thaqafi embraced Islam and he had ten wives from the pre-Islamic 
period of ignorance, and they all embraced Islam with him. The Prophet, may Allah's peace and 

blessings be upon him, commanded him to choose four of them. ............................................. 116 

 118 ........................................أن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن ال يمس القرآن إال طاهر

It was mentioned in the letter that the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be 
upon him, sent to `Amr ibn Hazm that no one should touch the Qur'an unless he is pure. ....... 118 
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 120 ......................................................... انكرس، فاختذ ماكن الشعب سلسلة من فضة -صىل اهلل عليه وسلم-أن قدح انليب 

that when the cup of Allah's Prophet cracked, he mended the crack with a silver chain ............ 120 

سموا اهلل عليه »: -صىل اهلل عليه وسلم-عليه أم ال، فقال رسول اهلل  أن قوًما قالوا: يا رسول اهلل إن قوما يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا اسم اهلل
 121 ...........................................................................................................................................«ولكوه

Some people said: "O Messenger of Allah! Meat was brought to us by some people, and we are not 
sure whether the name of Allah has been mentioned on it or not (at the time of slaughtering the 
animals)." The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said: "Mention 

the name of Allah upon it and eat it"......................................................................................... 121 

 123 ................................................................................................ أنا بريء من ُك مسلم يقيم بني أظهر املرشكني

I am not responsible for any Muslim who stays among the polytheists. .................................... 123 

 125 ............................................................................. أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واختذ مؤذنا ال يأخذ ىلع أذانه أجًرا

You are their leader; be considerate to their weak ones, and choose a muezzin who does not take 
wages for his azan. ................................................................................................................... 125 

 127 .................................... [ يف قول الرجل: ال واهلل وبىل واهلل225أنزلت هذه اآلية: }ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيمانكم{ ]ابلقرة: 

This verse: {Allah does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths} [Surat-
ul-Baqarah: 225] was revealed concerning saying: "No, by Allah" and "Yes, by Allah". ............. 127 

 129 ........................................................................ أول الوقت رضوان اهلل، ووسط الوقت رمحة اهلل، وآخر الوقت عفو اهلل

The earliest appointed time is pleasing to Allah; the middle of time is subject to the mercy of Allah; 
and the latter part of time is subject to the forgiveness of Allah. ............................................... 129 

 131 ....... أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو الرجل الصالح، بنوا ىلع قربه مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أوئلك رشار اخللق عند اهلل

Those are a people who, when a righteous slave or a righteous man from among them dies, they 
build a place of worship over his grave and place those images therein. They are the most evil 

people in the sight of Allah. ...................................................................................................... 131 

 133 ........................................... اتلمر ببيع آخر، ثم اشرت به أوه، أوه، عني الربا، عني الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع

Beware! Beware! This is definitely interest! This is definitely interest! Do not do so, but if you want 
to buy (a superior kind of dates), then sell the inferior dates for money, and then buy the superior 

kind of dates with that money. ................................................................................................. 133 

 135 .................................................... أيما امرأة زوجها َويِلّان فيه لألول منهما، وأيما رجل باع بيًعا من رجلني فهو لألول منهما

If a woman is married off by two guardians, it is the first marriage that counts; and if a man sells 
something to two men, it belongs to the first one ..................................................................... 135 

 137 ......................................... أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنني، ثم تعتد أربعة أشهر وعرشا ثم حتل

A woman whose husband is missing and whose whereabouts is unknown to her must wait for four 
years and then observe the ‘Iddah (of a widow) for four months and ten days. After that, she is 

allowed to marry. ..................................................................................................................... 137 

 139 ........................................................................................... أيما امرأة نكحت بغري إذن موايلها، فناكحها باطل

If any woman marries without the permission of her guardians, her marriage is void. ............. 139 

 141 ..................................................................................................... أيما عبد تزوج بغري إذن موايله، فهو اعهر

If a slave marries without his master’s permission, he is a fornicator. ...................................... 141 

َم، فجعل احلرام حالاًل، وجعل يف ايلمني كفارة -صىل اهلل عليه وسلم-آىل رسول اهلل   143 ......................................... من نسائه، وََحرَّ

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, swore to keep away from 
his wives and declared the lawful unlawful for himself, so he made something permissible 

forbidden; yet he offered expiation for having sworn to do so. .................................................. 143 

أمرهم أن يمسحوا ىلع العصائب  -صىل اهلل عليه وسلم-رسية، فأصابهم الربد فلما قدموا ىلع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل 
 145 ..................................................................................................................................... والتساخني

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, dispatched an expedition, 
but they came across cold weather. When they returned to the Messenger of Allah, may Allah's 

peace and blessings be upon him, he ordered them to wipe over their turbans and socks. ........ 145 
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 147 .................................................................................... بىل فجدي خنلك، فإنك عىس أن تصديق، أو تفعيل معروفًا

No, go and collect the harvest from your trees, for perhaps you will give (some of it in) charity or 
do a good deed with it. ............................................................................................................. 147 

 149 .................................................................................................... حتته، ثم تقرصه باملاء، وتنضحه، وتصيل فيه

She should scrape it, rub it with water, and wash it, and then she may pray in it. ..................... 149 

 151 ................ صالة اجلميع صالة أحدكم وحده، خبمس وعرشين جزءا، وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف صالة الفجرتفضل 

The reward of a prayer performed in congregation is twenty five times greater than that of a prayer 
performed by anyone of you alone. The angels of the night and the angels of the day gather at the 

Fajr prayer. .............................................................................................................................. 151 

 153 ................................................................................. ثمن اللكب خبيث، ومهر ابليغ خبيث، وكسب احلجام خبيث

The price of a dog is evil, the earning of a prostitute is evil, and the earning of a cupper is evil. 153 

 154 . «فاستمتع بها»قال: أخاف أن تتبعها نفيس، قال: « غربها»فقال: إن امرأِت ال تمنع يد المس قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 

A man came to the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, and said: "My wife does 
not object if anyone touches her." He said: "Divorce her." The man said: "I am afraid that I will 

miss her." The Prophet, may Allah's peace and blessings, said: "Then enjoy her". .................... 154 

 156 .......................................................................................... جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

Perform jihad (strive) against the polytheists with your riches, souls, and tongues. .................. 156 

 158 .................................................... ثالثة أيام ويلايلهن للمسافر، ويوما ويللة للمقيم. -صىل اهلل عليه وسلم-جعل رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, set a limit of three days 
with their nights for the traveler, and one day and night for the one who is not traveling. ........ 158 

 160 .......... بني املغرب والعشاء بِـَجْمع، للك واحدة منهما إقامة، ولم يَُسبِّْح بينهما، وال ىلع إثِْر واحدة منهما. -صىل اهلل عليه وسلم-مجع انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, combined the Maghrib and `Ishaa 
prayers (at Muzdalifah) with one Iqaamah. He did not offer any voluntary prayers in between or 

after either of them. ................................................................................................................. 160 

 162 ............................................................................................................. حديث جابر يف صفة حجة الوداع

Hadith of Jaabir describing the Farewell Pilgrimage. ............................................................... 162 

 171 ..........................................................................حديث رافع بن سنان يف ختيري الصيب بني أبويه عند الفراق باإلسالم

Hadith of Raafi` ibn Sinaan about giving a child the option to choose between parents who 
separated upon conversion to Islam. ........................................................................................ 171 

ة  173 ............................................................................................................... حديث ُسبيعة األسلمية يف الِعدَّ

Hadith of Subay‘ah al-Aslamiyyah regarding ‘Iddah (a divorced or widowed woman's waiting 
period before she can remarry). ............................................................................................... 173 

 176 ......................... اهلل هلن سبياًل، ابلكر بابلكر جدل مائة ونيف سنة، واثليب باثليب جدل مائة والرجمخذوا عين، خذوا عين، قد جعل 

Learn from me, learn from me. Allah has ordained another way for them (women who commit 
illegal sexual intercourse). (If) a virgin (commits adultery) with a virgin, (the punishment will be) 
one hundred lashes and exile for a year. (If) a non-virgin (commits adultery) with a non-virgin, 

(the punishment will be) one hundred lashes and stoning (to death). ....................................... 176 

يوم األضىح بعد الصالة، فقال: من صىل صالتنا َونََسَك نسَكنَا فقد أصاب النّسَك، ومن نسك قبل الصالة فال  -صىل اهلل عليه وسلم-خطبنا انليب 
 178 ......................................................................................................................................... نسك هل

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, delivered a sermon after having offered 
the prayer on the Day of Sacrifice (Eid-ul-Ad-ha). He said: "Whoever prayed our prayer and 
slaughtered our sacrifice has properly observed the ritual. And whoever slaughtered (his sacrifice) 

before the (Eid) prayer has not observed the ritual".................................................................. 178 

 181 .....................................لرسايا أربعمائة، وخري اجليوش أربعة آالف، ولن يغلب اثنا عرش ألفا من قلةخري الصحابة أربعة، وخري ا

The best number of companions is four, the best detachment is (that made up of) four hundred, 
and the best army is (that made up of) four thousand, and an army of twelve thousand will never 

be defeated because of their small number. .............................................................................. 181 
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 182 ............................................. خري الصدقة ما اكن عن ظهر غىًن، وايلد العليا خري من ايلد السفىل، ويلبدأ أحدكم بمن يعول

The best charity is that which is given out of richness. The upper hand is better than the lower 
hand, and let one of you start with those whom he is responsible to provide for. ...................... 182 

وعندي رجل، فقال: يا اعئشة، من هذا؟ قلت: أيخ من الرضاعة. فقال: يا اعئشة: انظرن من إخوانكن؟  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل يلع رسول اهلل 
 184 ..................................................................................................................... نما الرضاعة من املجاعةفإ

Once the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, entered upon me while 
a man was in my house. He said: O `Aa'ishah! Who is this (man)? I replied: He is my brother from 
breastfeeding. He said: O `Aa'ishah! Be careful who you (women) count as your brothers from 
breastfeeding, for the breastfeeding (that makes marriage prohibited) is only that which satisfies 

hunger (takes place in the suckling period, the first two years of one's life). ............................. 184 

 186 صىل اهلل عليه وسلم وهو يتوضأ، واملاء يسيل من وجهه وحليته ىلع صدره، فرأيته يفصل بني املضمضة واالستنشاقىلع انليب -يعين:–دخلت 

I entered (meaning: upon the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him) while he was 
performing ablution, and the water was dripping from his face and beard onto his chest, and I saw 

him rinsing his mouth in a separate action from sniffing water into his nose. ........................... 186 

 188 ....................... فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست نفس خملوقة إال اهلل خالقها -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر العزل لرسول اهلل 

Mention was made of coitus interruptus in the presence of the Messenger of Allah, may Allah's 
peace and blessings be upon him, whereupon he said: "Why would anyone of you do that? Verily, 

no soul is ordained to be created but Allah will create it". ......................................................... 188 

 190 ......................................... إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت انليب 

I saw the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to put his knees on the 
ground before his hands while prostrating, and raise his hands from the ground before his knees 

while getting up ........................................................................................................................ 190 

ضعها، رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤم انلاس وأمامة بنت أيب العاص ويه ابنة زينب بنت انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اعتقه، فإذا ركع و
 192 .................................................................................................................... وإذا رفع من السجود أاعدها

I saw the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, leading people in prayer and 
carrying Umaamah bint Abu al-`Aas, the daughter of the Prophet's daughter Zaynab, on his 
shoulder. He put her down when he wanted to bow, and he picked her up again when he got up 

after prostration. ...................................................................................................................... 192 

 194 ............................ رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ يح ىلع الصالة، يح ىلع الفالح، لوى عنقه يمينا وشماال، ولم يستدر.

I saw Bilaal going out to al-Abtah to make Adhaan (call to prayer). When he reached: "Come to 
prayer! Come to success!" he turned his neck right and left and did not turn around. .............. 194 

 196 ........................................................................................................... رحم اهلل امرأ صىل قبل العرص أربعا.

May Allah have mercy on whoever offers four Rak`ahs before the `Asr Prayer. ........................ 196 

 197 ............................................................ اعم أوطاس، يف املتعة ثالثا، ثم نىه عنها -صىل اهلل عليه وسلم-رخص رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, allowed  temporary 
marriage (Mut`ah marriage) for three nights in the year of the Battle of Awtaas, then he forbade 

it. ............................................................................................................................................. 197 

 199 ..................... ابنته زينب ىلع أيب العاص بن الربيع بعد ست سنني بانلاكح األول، ولم حيدث نكاًحا -صىل اهلل عليه وسلم-رد انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, returned his daughter Zaynab to Abu 
al-`Aas ibn ar-Rabee` in marriage after six years without renewing the contract. .................... 199 

 201 ..................................................... ىلع عثمان بن مظعون اتلبتل، ولو أذن هل الختصينا -صىل اهلل عليه وسلم-رد رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade ‘Uthmaan ibn 
Mazh‘oon from celibacy. If he had given him permission, we would have castrated ourselves. . 201 

: ما ترى يف صالة الليل؟ قال: َمثىَْن َمثىَْن، فإذا َخيِشَ أحدكم الصبح صىلَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب   واحدة، فأوترت وهو ىلع الِْمنرَْبِ
 203 .......................................................................................................................................هل ما صىلَّ 

While the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, was on the pulpit, a man asked 
him: "How should the night prayer be performed?" He replied: "In twos, and if any of you fear (the 
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approach of) dawn, then let him pray one (unit of prayer); that will make what he prayed an odd 
number". .................................................................................................................................. 203 

 205 ..................................................................... سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال: ال بأس به

When I asked Raafi` ibn Khadeej about leasing land in return for gold and silver, he replied: "There 
is no harm in it". ....................................................................................................................... 205 

 207 ...............................................................ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اهلل، فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

Many lands shall be laid open to you, and Allah will suffice you (against your enemies), but none 
of you should give up playing with his arrows (practicing archery). .......................................... 207 

يقرأ يف املغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية: أم خلقوا من غري يشء أم هم اخلالقون، أم خلقوا السموات واألرض  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب 
 208 ............................................................... هم خزائن ربك أم هم املسيطرون، قال: اكد قليب أن يطريبل ال يوقنون، أم عند

I heard the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, recite Surah At-Tur during the 
Maghrib prayer. When he  reached this verse: {Were they created by nothing? Or were they 
themselves the creators? Or did they create the heavens and the earth? Rather, they are not certain. 
Or have they the depositories [containing the provision] of your Lord? Or are they the controllers 

[of them]?}, it was as if my heart was about to take flight. ........................................................ 208 

 210 ....................................................................... «ال»قال:  ?عن اخلمر تتخذ خال -صىل اهلل عليه وسلم- سئل رسول اهلل

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was asked about making 
vinegar out of an alcoholic drink. He said: No. ......................................................................... 210 

عن لقطة اذلهب، أو الورق؟ فقال: اعرف واكءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تُعَرف فاستنفقها، وتلكن  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل 
 212 ........................................................................................ وديعة عندك فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was asked about the lost 
and picked up item whether it was of gold or silver, whereupon he said: "Remember the description 
of its container and the string with which it is tied. Make a public announcement of it for one year. 
If nobody comes and claims it, then utilize the money but keep it as a trust with you. If its owner 

comes back one day seeking it, then return it to him". .............................................................. 212 

 215 ............................................................... سئل سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق ىلع امرأته، قال: يفرق بينهما

Sa‘eed ibn al-Musayyib was asked about a man who does not find anything to spend on his wife. 
He said that they should be separated. ..................................................................................... 215 

 217 ..................... «اكن صداقه ألزواجه ثنيت عرشة أوقية ونشا»؟ قالت: -صىل اهلل عليه وسلم-سئلت اعئشة: كم اكن صداق رسول اهلل 

I asked `A'ishah: How much was the dowry paid by the Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him? She said: His dowry for his wives was twelve Uqiyyahs and one Nashsh.

 ................................................................................................................................................. 217 

بالل، فأمر بتقوى الصالة يوم العيد، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، بغري أذان وال إقامة، ثم قام متوكئا ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-شهدت مع رسول اهلل 
 219 .................................................................................................. اهلل، وحث ىلع طاعته، ووعظ انلاس وذكرهم

I prayed with the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, on the day of 
Eid. He commenced with the prayer before the khutbah, and did so without adhan or Iqaamah 
(second call to prayer). He then stood up leaning on Bilaal, and he commanded people to fear Allah 

and obey Him, and he preached the people and reminded them. .............................................. 219 

، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم ذهبوا، صالة اخلوف يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بِإَِزاِء العدو -صىل اهلل عليه وسلم-َصىلَّ بنا رسوُل اهلل 
 222 ................................................................................ وجاء اآلخرون، فصىل بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, led us in the prayer of fear 
during some of his battles. One group stood with him, while the other group faced the enemy. He 
led those with him in one Rak‘ah (unit of prayer). This group left, and the other group came. So he 

led them in the other Rak‘ah. Each performed the Rak‘ah which they missed'. ......................... 222 

 224 ............................................................. يسجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم-م السجود، وقد رأيت انليب ص ليس من عزائ

The prostration of Surah Saad (a chapter of the Quran) is not a compulsory one but I saw the 
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, prostrating while reciting it ................ 224 

 225 ........................................................... ت، وإال فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعكصل ىلع األرض إن استطع
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Pray on the ground if you are able to; and if not, then use gestures and make your prostration lower 
than your bowing. .................................................................................................................... 225 

 227 ................................................................................................................. صالة الليل وانلهار مثىن مثىن

(Voluntary) prayer in both the day and night is performed in units of two   ٌRak'ats... .............. 227 

 229 ...............................................................املكتوبة صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة

O people! Pray at your homes, for a person’s best prayer is the one he performs at his home except 
the obligatory prayer. ............................................................................................................... 229 

 231 ............... صلوا صالة كذا يف حني كذا، وصلوا صالة كذا يف حني كذا، فإذا حرضت الصالة فليؤذن أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم قرآنا

Offer this prayer at this time and that prayer at that time. When the time for a prayer is due, let 
one of you call the azan, and let the one who knows the Qur’an most lead the prayer. .............. 231 

 ومىض، فلما أتم صالته وسلم، سجد سجدِت السهو، فلما انرصف، صىل بنا املغرية بن شعبة فنهض يف الركعتني، قلنا: سبحان اهلل، قال: سبحان اهلل
 234 ............................................................................... يصنع كما صنعت -صىل اهلل عليه وسلم-قال: رأيت رسول اهلل 

Al-Mugheerah ibn Shu`bah led us in prayer, and he stood up directly after offering the second 
Rak`ah (without sitting for Tashahhud), so we said: "Subhaan-Allah" (Glory be to Allah) 
whereupon he said: "Subhaan-Allaah" and continued with the prayer. When he completed his 
prayer and ended it with Tasleem, he made two prostrations of forgetfulness. When he left the 
prayer, he said: "I saw the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, do as 

I did. ........................................................................................................................................ 234 

 236 ....................................................................................... يف بيته وهو َشاكٍ  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, prayed in his house during 
his illness. ................................................................................................................................ 236 

 239 ، فاكن يسلم عن يمينه: السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته، وعن شماهل: السالم عليكم ورمحة اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 

I prayed with the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, and he used to make 
Tasleem to his right, saying: "As-salaamu `alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh," and to his 

left, saying: "As-salaamu `alaykum wa rahmatullaah." ............................................................. 239 

ضوب عليهم وال الضالني، فقال: آمني، فقال انلاس: صليت وراء أيب هريرة فقرأ: بسم اهلل الرمحن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا بلغ، غري املغ
 241 ............................................................................................................. آمني، ويقول لكما سجد: اهلل أكرب.

I prayed behind Abu Hurayrah and he recited “Bismillahi ar-rahmaani ar-raheem (In the name of 
Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful)", then recited Surat-ul-Fatihah. When he reached 
"Not of those who have evoked Your anger, nor those who are astray" [Surat-ul-Fatihah: 7], he 
said: "Amen" and the people said: "Amen" as well. Every time he prostrated, he would say: 

"Allaahu Akbar (Allah is the Greatest)." .................................................................................... 241 

 243 ................................................................ َطلَّْقَت لغري سنة، وراجعَت لغري سنة، أشهد ىلع طالقها، وىلع رجعتها، وال تعد

You divorced (in a manner that is) against the Sunnah and took back (in a manner that is) against 
the Sunnah. Call someone to bear witness to her divorce and to her reunion, and do not do that 

again. ....................................................................................................................................... 243 

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-طلق رجل امرأته ثالثا، فزتوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها األول أن يزتوجها، فسئل رسول اهلل 
 245 ................................................................................. «لال، حىت يذوق اآلخر من عسيلتها ما ذاق األو»ذلك، فقال: 

A man divorced his wife three times, then another man married her and divorced her before 
consummating the marriage with her. Her first husband wanted to remarry her, and the Prophet, 
may Allah’s peace and blessings be upon him, was asked about that. He said: "No, not until the 

second husband tastes of her sweetness what the first one tasted". ........................................... 245 

بت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت، فدخلت فيها انلار، ال يه أطعمتها وال سقتها إذ حبستها، وال يه تركتها تأكل من َخَشاش األرض  247 . ُعذَّ

A woman was tormented because of a cat which she had kept locked up until it died, and she was 
thrown into Hell for that. She neither gave it food or drink when she locked it up nor freed it so 

that it would eat from the vermin of the earth. ......................................................................... 247 

 249 ......................................................................................... من ديتها عقل املرأة مثل عقل الرجل حىت يبلغ اثللث
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The blood money of a woman in the event of bodily injury is the same as that of a man, as long as 
it is less than one-third of the blood money (due for her murder). ............................................ 249 

 251 ........................................... إذا دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليرسى، وينصب ايلمىن -صىل اهلل عليه وسلم-علمنا رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, taught us that when we 
answer the call of nature, we should lean on our left leg and keep the right one elevated. ......... 251 

 252 ...............................................................................لكمات أقوهلن يف الوتر -صىل اهلل عليه وسلم-علمين رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, taught me some words to 
say in the Witr prayer ............................................................................................................... 252 

طائفة، وجعل بقيتها يف املغنم -صىل اهلل عليه وسلم-، فقسم فينا رسول اهلل خيرب فأصبنا فيها غنما -صىل اهلل عليه وسلم-غزونا مع رسول اهلل 
 ................................................................................................................................................. 255 

We went to the Battle of Khaybar along with the Messenger of Allah, may Allah's peace and 
blessings be upon him, and got spoils there. The Messenger of Allah, may Allah's peace and 

blessings be upon him, divided them among us and placed the rest of them with the booty...... 255 

 257 ......................................................................................................... فال تُْشهدين إًذا؛ فإين ال أشهد ىلع جور

Then do not make me a witness to this, for, indeed, I do not bear witness to injustice. ............. 257 

 259 .................................................................. «ال نفقة هلا»يف احلامل املتوىف عنها زوجها:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, said: "A pregnant woman whose 
husband dies is not eligible for alimony". ................................................................................. 259 

 260 ........... يف بنت محزة: ال حتل يل، حيرم من الرضاع: ما حيرم من النسب، ويه ابنة أيخ من الرضاعة -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said concerning the 
daughter of Hamzah: ''She is not lawful for me (to marry). That which is unlawful due to lineage 
(blood relations) is unlawful due to breastfeeding. She is the daughter of my brother through 

breastfeeding''. ......................................................................................................................... 260 

 262 ............................................................ «طلق أيتهما شئت»اهلل، إين أسلمت وحتيت أختان؟ قال:  قال فريوز: قلت: يا رسول

Fayrooz said: "I said: 'O Messenger of Allah, I have embraced Islam, and I have two sisters as 
wives!' He said: 'Divorce whomever of them you wish"'. ........................................................... 262 

 263 ..................................................................... قال: أصيل يف مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال: ال

He asked: "May I pray in the sheepfolds?" He replied: "Yes." He then asked: "May I pray where 
camels sit?" He replied: "No". ................................................................................................... 263 

ىلع جرحه خرقة، ثم يمسح عليها،  -أو يعصب-قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء اليع السؤال، إنما اكن يكفيه أن يتيمم ويعرص 
 265 ............................................................................................................................ ويغسل سائر جسده

They killed him, may Allah kill them! Why had they not asked when they did not know? The cure 
for ignorance is inquiry. It would have been enough for him to perform Tayammum (dry ablution) 
and to press –or bind– a cloth over his wound then wipe with wet hands over it and wash the rest 

of his body. ............................................................................................................................... 265 

 268 ................................................................................ وانلجم فلم يسجد فيها -عليه وسلم صىل اهلل-قرأت ىلع انليب 

I recited before the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, Surat-un-Najm and he 
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 269 ................................ بالشفعة يف ُك ما لم يقسم، فإذا وقعت احلدود، ورصفت الطرق، فال شفعة -صىل اهلل عليه وسلم-قىض انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, decreed for partners the right of 
preemption in property which had not been divided up. However, if the boundaries are 

demarcated, and the roads are fixed, then there will be no right of preemption. ....................... 269 

 271 ................................................................................. بالعمرى ملن وهبت هل -صىل اهلل عليه وسلم-قىض رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, decreed that the lifelong 
gift is for the one to whom it was given. .................................................................................... 271 

 273 ....................................................... قلت يا رسول اهلل: من أبر؟ قال: "أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم األقرب، فاألقرب"

I said: "O Messenger of Allah, to whom should I be dutiful?" The prophet said: "Your mother, then 
your mother, then your mother, then your father, then the closest next of kin, and so on". ....... 273 
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 275 .............................................................. قلت يا رسول اهلل، أتزنل غدا يف دارك بمكة؟ قال: وهل ترك نلا عقيل من رباع؟

I said: O Messenger of Allah, will you stay in your house in Makkah? He said: Has `Aqeel left us 
any houses? ............................................................................................................................. 275 

 277 ..................... ما عشت -صىل اهلل عليه وسلم-قول سفينة: كنت مملواك ألم سلمة فقالت: أعتقك وأشرتط  عليك أن ختدم رسول اهلل 

Safeenah said: “I was Umm Salamah’s slave, and she said: ‘I will free you on condition that you 
serve the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, for as long as you 
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 279 ........................................................ «جهادكن احلج»يف اجلهاد، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-قول اعئشة: استأذنت انليب 

‘A’ishah, may Allah be pleased with her, said: I asked for the permission of the Prophet, may 
Allah's peace and blessings be upon him, to make jihad, so he said: Your jihad is pilgrimage. .. 279 

ا ىلع أحد فيموت، فأجد يف نفيس، إال صاحب اخلمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-قول يلع  صىل -: ما كنت ألقيم حدًّ
 281 ....................................................................................................................... لم يَُسنَّه -اهلل عليه وسلم
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one who drinks alcohols, for if he were to die (when being punished), I would pay blood money to 
his family, because no punishment has been fixed by the Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, for him. ......................................................................................... 281 

 283 ................................................................................................ «لو اشرتك فيها أهل صنعاء لقتلتهم»قول عمر: 

Ibn ̀ Umar, may Allah be pleased with both of them, reported that a boy was murdered, and ̀ Umar 
said: "If all the people of San`aa’ took part in it, I would kill them all". ..................................... 283 

إىل ايلمن، فأمرين أن آخذ من ُك ثالثني بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن ُك أربعني مسنة، ومن ُك  -صىل اهلل عليه وسلم-قول معاذ بن جبل: بعثين انليب 
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Mu`aadh ibn Jabal, may Allah be pleased with him, reported: "The Prophet, may Allah's peace 
and blessings be upon him, sent me to Yemen and commanded me to collect a Tabee` (one-year-
old calf) or Tabee`ah (one-year-old cow) (as Zakah) for every 30 cows, a Musinnah (two-year-old 
cow) for every 40 cows, and a dinar for every non-Muslim who has reached the age of puberty or 
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The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, used to run the water around his 
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 288 ................................ يغتسل من أربع: من اجلنابة، ويوم اجلمعة، ومن احلجامة، ومن غسل امليت -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to perform Ghusl (ritual bath) in 
four occasions: when he was in the state of Janaabah (sexual impurity), on Fridays, after Hijaamah 
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The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to remember Allah at all times.
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 292 ................................................. اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يغسل، أو اكن يغتسل، بالصاع إىل ِخسة أمداد، ويتوضأ باملد

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, used to make Ghusl (ritual bath) with 
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During the lifetime of the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, the 
Companions used to wait for the `Ishaa' (night) prayer so much so their heads were lowered down 

(by dozing). They would then pray without performing (a new) ablution. ................................. 295 

 298 ........ إذا تال: )غري املغضوب عليهم وال الضالني(، قال: آمني، حىت يسمع من يليه من الصف األول -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, recited: {...those who 
are neither subject to Your anger nor have gone astray.} [Surat-ul-Faatihah: 7], he would say, 

"Amen," until people in the first row behind him could hear it. ................................................ 298 
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Rak`ahs before the Fajr prayer, after the muezzin would finish calling the azan and after the break 
of dawn. Then, he used to lie on his right side until the muezzin would come to him for the Iqaamah 
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ساجدا، ثم نقع  -صىل اهلل عليه وسلم-إذا قال: سمع اهلل ملن محده: لم حين أحد منا ظهره حىت يقع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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liman hamidah,'' none of us would bend his back until the Messenger of Allah, may Allah’s peace 
and blessings be upon him, had fallen in prostration. We would then fall in prostration right after 
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 فخذه ايلمىن، ويده اليرسى ىلع فخذه اليرسى، وأشار بإصبعه السبابة، إذا قعد يدعو، وضع يده ايلمىن ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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When the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, sat for supplication, 
he would put his right hand on his right thigh and his left hand on his left thigh, point with his 
index finger, place his thumb on his middle finger, and cover his knee with the palm of his left 

hand. ........................................................................................................................................ 304 

 308 ........................................................ خَيْطُب خْطبَتنَْيِ وهو قائم، يفصل بينهما جبلوس -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to deliver two sermons 
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 310 ......................................................................... يتحرى صوم اإلثنني واخلميس -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to strive to fast on 
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 311 .................................................................. يصيل الضىح أربعا، ويزيد ما شاء اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to offer the Duha 
Prayer as four Rak`ahs and sometimes as much more as Allah willed. ..................................... 311 

 312 ......................................... يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كرب، وسجد وسجدنا معه -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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us. When he reached [a verse indicating] a prostration, he would say: ''Allah Akbar!'' and prostrate 
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The muezzin of the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, used to delay 
the Iqaamah (second call to prayer) until he would see the Messenger of Allah, may Allah's peace 
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 317 ............................ ايلهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الودل أحول، فزنلت: }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم{اكنت 

The Jews used to say: "If one has sexual intercourse with his wife from her back, then she will 
deliver a squint-eyed child." So this verse was revealed: {Your wives are a place of sowing of seed 

for you, so come to your place of cultivation however you wish...} [Surat-ul-Baqarah: 223] ..... 317 

 319 ...................................................................................................................... كفارة انلذر كفارة ايلمني

The expiation for a vow is the same as the expiation for an oath. .............................................. 319 

 321 ..................................................................................................... كىف باملرء إثًما أن حيبس عمن يملك قوته

One will be committing a great sin if he withholds sustenance from those whom he should provide 
for. ........................................................................................................................................... 321 

 323 ................................. ُك مسكر ِخر، ولك مسكر حرام، ومن رشب اخلمر يف ادلنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يرشبها يف اآلخرة

Every intoxicant is Khamr (alcohol/wine), and every intoxicant is prohibited. He who drinks 
Khamr in this world and dies while he is addicted to it, not having repented, will not drink it in the 

Hereafter. ................................................................................................................................. 323 

لم ينهناكنا أكرث األنصار حقال، وكنا نكري األرض، ىلع أن نلا هذه، وهلم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم خترج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: ف
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We were the wealthiest farmers among the Ansaar, and we used to lease out the land (saying): The 
produce of this (part of land) would be ours and (the produce) of that would be theirs. But it so 
happened that at times this (land) gave harvest, but the other one produced nothing. So he (the 
Prophet) forbade this. However, so far as the payment in silver is concerned, he did not forbid it.
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يْنا حىت كنا يف آخر الليل، َوَقْعنا َوْقَعة، وال َوْقَعة أحىل عند املسافر  رْسَ
َ
منها، فما أيقظنا إال َحرُّ كنا يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم، وإنا أ

 327 ................................................................. ن أول من استيقظ فالن، ثم فالن، ثم فالن، ثم عمر بن اخلطابالشمس، واك

There is nothing sweeter than sleep in the last part of the night for a traveler. It was only the heat 
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 331 .......................................... اجْلمعَة، ثم َننرَْصُِف، وليس للحيطان ِظلٌّ نستِظّل به -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نَصيلِّ مع رسول اهلل 
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blessings be upon him, and leave at a time when the walls had no shadow that we could take as 
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 333 .................................................... ، فينرصف أحدنا وإنه يلبرص مواقع نبله-صىل اهلل عليه وسلم-كنا نصيل املغرب مع انليب 

We used to pray the Maghrib (sunset) prayer with the Prophet, may Allah's peace and blessings be 
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فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم، ثم ال يرضه  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نصيل وادلواب تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول اهلل 
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Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, so he said: "If anything, like the back of the 
saddle, is placed in front of anyone of you, then nothing that passes in front of him (but behind 
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 336 ................................................................. كنا نعزل والقرآن يزنل، قال سفيان: لو اكن شيئا ينىه عنه؛ نلهانا عنه القرآن

We used to practice coitus interruptus while the Qur'an was being revealed. Sufyaan said: If it had 
been something unlawful, then the Qur'an would have prohibited us from practicing it. .......... 336 

، فأمر -صىل اهلل عليه وسلم-كنت نائًما يف املسجد يلع ِخيصة يل ثمن ثالثني درهًما، فجاء رجل فاختلسها مين، فأخذ الرجل، فأِت به رسول اهلل 
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I was sleeping in the mosque while covered by a Khameesah cloak of mine whose price was thirty 
dirhams. A man came and snatched it away from me. The man was seized and brought to the 
Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, who ordered that his hand 
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ْعَطاَكُه بِِدرَْهٍم؛ فإن الَعائَِد يف ِهبَِتِه اكلَعائِِد يف َقيْئِهِ 
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بمثل. وال تشفوا بعضها ىلع بعض. وال تبيعوا  ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضها ىلع بعض. وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال
 342 ................................................................................................................................ منها اغئبا بناجز

Do not sell gold for gold except like for like, and do not sell less amount for greater amount or vice 
versa. And do not sell silver for silver except like for like, and do not sell less amount for greater 
amount or vice versa. And do not sell gold or silver that is not present at the moment of exchange 

for gold or silver that is present. ............................................................................................... 342 

إذا  ال حتد امرأة ىلع امليت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر وعرشا، وال تلبس ثوبا مصبواغ إال ثوب عصب، وال تكتحل، وال تمس طيبا إال
 344 ................................................................................................................ طهرت: نبذة من قسط أو أظفار

A woman should not mourn for any dead person more than three days except her husband for 
whom she should mourn four months and ten days. She should not wear dyed clothes (while in 
mourning) except `Asb (an unattractive Yemeni garment), nor should she apply kohl or touch 
perfume, except when she becomes purified (from her menses), as she may then apply a little Qust 

or Azhfaar (types of incense). ................................................................................................... 344 

 346 ........................................................................................................................ ال حترم املصة واملصتان

One or two sucks do not render marriage prohibited. ............................................................... 346 

 348 .................................................................. اال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، فإن الزانية يه اليت تزوج نفسه

No woman should perform the marriage of another woman, and no woman should perform her 
own marriage. It is an adulteress who performs her own marriage. .......................................... 348 

 349 ........................................................................................................................... ال تعذبوا بعذاب اهلل

Do not punish (anybody) with Allah's punishment. .................................................................. 349 

 351 ...................................................................... ال تقطع ايلد إال يف عرشة دراهم , وال يكون املهر أقل من عرشة دراهم

The hand is not be cut off except for ten dirhams, nor should a dowry be less than ten dirhams.
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 352 .................................. ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حارض بلاد، وال ترصوا اإلبل والغنم

Do not go out to meet the riders (in a trade caravan), do not urge buyers to cancel a sale transaction 
to make a new one with you, do not bid against each other (to fool another bidder), a townsman 
must not buy on behalf of a Bedouin, and do not tie up the udders of camels and sheep (so that 

they appear to have a lot of milk).............................................................................................. 352 

 355 ............................................................................................................... ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار

Hijrah will not cease so long as the disbelievers are being fought. ............................................ 355 

 357 .................................. ال تنكح األيم حىت تستأمر، وال تنكح ابلكر حىت تستأذن. قالوا: يا رسول اهلل، فكيف إذنها قال: أن تسكت

A previously married woman should not be married until her verbal consent has been sought and 
a virgin should not be married until her permission has been sought. They said: "O Messenger of 

Allah, what is her permission?" He said: "When she remains silent”. ........................................ 357 

 359 ............................................................................... ضةال توطأ حامل حىت تضع، وال غري ذات محل حىت حتيض حي

There should be no sexual intercourse with a pregnant woman until she gives birth, nor with a 
non-pregnant woman until she has one menstrual cycle. ......................................................... 359 

لك ال سبيل لك عليها، قال: يا رسول اهلل، مايل؟ قال: ال مال لك: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد 
 361 ............................................................................................................................................ منها

"You have no right over her." The man said: "O Messenger of Allah! What about my money?" The 
Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, said: "You have no right to get back your 
money. If you have told the truth about her, then your money was in return for the sexual 
intercourse which you lawfully had with her, and if you have told a lie about her, then you are less 

rightful to get your money back". .............................................................................................. 361 

 365 ........................................................................... ال صالة ملن ال وضوء هل، وال وضوء ملن لم يذكر اسم اهلل تعاىل عليه

The prayer of a person who does not perform ablution is invalid, and the ablution of a person who 
does not mention the name of Allah is invalid. ......................................................................... 365 
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The hand is not to be cut off for taking fruit or Kathar (the pith of the palm-tree). ................... 367 

 369 .............................................................................................................................. ال نكاح إال بويل

There is no marriage except with a guardian. ........................................................................... 369 
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There should not be two Witr prayers during one night. ........................................................... 371 

 373 ............................................................................................... ال جيمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخاتلها

One may not combine in marriage a woman and her paternal aunt, or a woman and her maternal 
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نزَْشَ العظمَ 
َ
 375 .......................................................................................... ال حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللحَم، وأ

Only the breastfeeding that grows the flesh and strengthens the bones causes prohibition. ...... 375 

 377 ........................................................................... ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف اثلدي، واكن قبل الفطام

No prohibition results from suckling, except for what penetrates the intestines from the breast 
before weaning. ........................................................................................................................ 377 

 378 ...................................................... اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، إال بإحدى ثالث ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال هلإ إال

It is unlawful to shed the blood of a Muslim who testifies that there is no god but Allah and that 
Muhammad is Allah's Messenger, except in one of three cases. ................................................ 378 

 380 ......................................... ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن حتد ىلع ميت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر وعرًشا

It is not lawful for a woman who believes in Allah and the Last Day to mourn for a deceased person 
for more than three [days], but for her husband, four months and ten days. ............................ 380 

 382 .................................................. ال حيلف أحد عند منربي هذا ىلع يمني آثمة، ولو ىلع سواك أخرض، إال تبوأ مقعده من انلار

Anyone who takes a false oath at this pulpit of mine, even concerning a green tooth-stick, will 
surely occupy his seat in Hell. .................................................................................................. 382 

 384 ...................................................................................................... ال يغرم صاحب رسقة إذا أقيم عليه احلد

The thief is not to be penalized financially if the prescribed corporal punishment is applied against 
him. ......................................................................................................................................... 384 

 385 .......................................................................................................................... لوادل من ودلهال يقاد ا

A father is not to be killed (in retribution) for killing his son/daughter. ................................... 385 

 387 ............. ال يمنعن جار جاره: أن يغرز خشبه يف جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما يل أراكم عنها معرضني؟ واهلل ألرمني بها بني أكتافكم

No one should prevent his neighbor from inserting a wooden peg into his wall.Abu Hurayrah then 
said: Why do I see you averse to that? By Allah, I will spread it [forcefully] among you. ........... 387 

 389 .................................................................................................. ال ينظر اهلل إىل رجل أَت رجال أو امرأة يف دبر

Allah does not look at a man who approaches a man or a woman anally. .................................. 389 

 390 ................................................................................................................ ال ينكح الزاين املجلود إال مثله

Let a flogged fornicator marry none but his like. ...................................................................... 390 

 392 ............................................................................................................................. يؤذِّن إال متوضئال 

Only one who is in a state of ablution should call to the prayer. ................................................ 392 

 393 .................. لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا يا رسول اهلل، قال: ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بها

"Perhaps you recite behind your Imam?" We said: "Yes, that is so, O Messenger of Allah." He said: 
"Do not do so except with Surat-ul-Faatihah, since the prayer is invalid for the one who does not 

recite it". ................................................................................................................................... 393 

 395 .......................................................................... لعن اهلل السارق، يرسق ابليضة فتقطع يده، ويرسق احلبل فتقطع يده

May Allah curse the thief who steals an egg and his hand is cut off for that, and he steals a rope 
and his hand is cut off for that. ................................................................................................. 395 

 397 ..................................................................................................................... لعن اهلل املحلل واملحلل هل
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May Allah curse the Muhallil (a man who marries an irrevocably divorced woman for the sole 
purpose of making her lawful for her ex-husband to remarry) and the Muhallal lahu (the ex-
husband of the woman who was irrevocably divorced, seeking to remarry her through an unlawful 

marriage). ................................................................................................................................ 397 

 399 .............................. «أخرجوهم من بيوتكم»املخنثني من الرجال، واملرتجالت من النساء، وقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-لعن انليب 

The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, cursed the effeminate men and the 
masculine women. He said: "Turn them out of your houses". ................................................... 399 

 401 ................................................................. الواصلة واملستوصلة، والواشمة واملستوشمة -صىل اهلل عليه وسلم-لعن انليب 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, cursed the woman who 
fixes hair extensions (to another) and the woman who has them fixed for her, and the woman who 

does tattoos and the woman who has them done for her. ......................................................... 401 

 403 .............................................................لقد أنزل اهلل اآلية اليت حرم اهلل فيها اخلمر وما باملدينة رشاب يرشب إال من تمر

Allah sent down the verse wherein He prohibited Khamr (alcohol) at a time when there was no 
other (intoxicant) drink in Madinah except that prepared from dates. ..................................... 403 

 404 ...... لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنيج بايلمني، أو أن نستنيج بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنيج برجيع أو بعظم

He prohibited us from facing the Qiblah when defecating or urinating and from using the right 
hand, using less than three stones, and using dung and bones in Istinjaa’ (cleaning the private 

parts from impurities). ............................................................................................................. 404 

 407 .............................. لقد هممت أن أنىه عن الغيلة، فنظرت يف الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أوالدهم، فال يرض أوالدهم ذلك شيئًا

I was about to forbid sexual intercourse during the breastfeeding period until I considered that the 
Romans and the Persians do it without any harm done to their children thereby. .................... 407 

نِْكتها؟»قال: ال يا رسول اهلل. قال: « لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت»قال هل:  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا أَت ماعز بن مالك انليب 
َ
ال يكين، قال: «. أ

 409 ............................................................................................................................فعند ذلك أمر برمجه

When Maa`iz ibn Maalik came to the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, (in 
order to confess adultery), the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, said to him: 
Probably you have only kissed, winked, or looked (at the lady)? He said: No, O Messenger of Allah. 
The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, said, using no euphemism: Did you 
copulate with her? The narrator added: At that, (i.e. after his confession) the Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him, ordered that he be stoned (to death). ................................... 409 

: ال أدري: قال أربعنيلو يعلم املار بني يدي ا بُو انلَّرْضِ
َ
يوما أو  لُْمَصيلِّ ماذا عليه من اإلثم؟ لاكن أن يَِقَف أربعني خريا هل من أن َيُمرَّ بني يديه، قال أ

 411 .................................................................................................................................... شهرا أو سنة

If the person passing in front of someone praying knew the extent of the guilt he is incurring, he 
would prefer to stand for forty rather than pass in front him. Abu an-Nadr said: "I am not sure if 

he said forty days, months, or years". ....................................................................................... 411 

 413 ............................................................................................................................ ليس لك عليه نفقة

No financial maintenance is due to you upon him. ................................................................... 413 

يَّا يكون بينهم حبجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنَمن قُ  يَّا، أو ِرمِّ ة اهلل، واملالئكة ِتل يف ِعمِّ
 416 ................................................................................................................................. وانلاس أمجعني

Whoever is killed in ambiguous circumstances, or when people are throwing stones, or by a whip, 
his blood money is the blood money of unpremeditated killing. Whoever is killed intentionally, 
retaliation becomes due. If anyone tries to prevent it, upon him is the curse of Allah, the angels, 

and all people. .......................................................................................................................... 416 

 418 .............................................. قرآن؟ قال: سورة ابلقرة أو اليت تليها. قال: فقم فعلمها عرشين آية، ويه امرأتك.ما حتفظ من ال

"How much have you memorized of the Qur’an?" He said: "Surat-ul-Baqarah or the one that 
follows it." He said: "Stand up and teach her twenty verses; she is your wife". .......................... 418 

 420 .....................................................................يقنت يف الفجر حىت فارق ادلنيا -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل ما زال 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, never ceased to observe the 
Qunoot supplication in the dawn prayer until he passed away. ................................................. 420 
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فصلينا وراء ذلك اإلنسان واكن يطيل األويلني من الظهر، وخيفف يف  -ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من فالن 
 421 ....................................................................................................................................... األخريني

I have never prayed behind anyone whose prayer more closely resembles that of the Messenger of 
Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, than so-and-so. We prayed behind him and 
he would lengthen the first two Rak‘ahs (units of prayer) of the Zhuhr and shorten the last two.

 ................................................................................................................................................. 421 

 423 .................................. ل عليهما بقلبه ووجهه، إال وجبت هل اجلنةما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصيل ركعتني، مقب

If any Muslim performs ablution well then stands and prays two Rak`ahs while focused on them 
with his heart and his face, Paradise is guaranteed for him....................................................... 423 

تبَع أحدكم ىلع ميلء فليتبع
ُ
 425 .......................................................................................... مطل الغين ظلم، وإذا أ

Procrastination in payment of a debt by a rich man is injustice, but when one of you is referred for 
payment to a wealthy man, let him be referred. ........................................................................ 425 

 427 ..................................................................................................................ملعون من أَت امرأته يف دبرها

Cursed is the one who has anal intercourse with his wife. ......................................................... 427 

 428 .................................. بلكَر ىلع اثليب: أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج اثليب: أقام عندها ثالثا ثم قسممن السنة إذا تزوج ا

It is from the Sunnah that if someone already has a wife and then marries a virgin, he should stay 
with her (the virgin) for seven days and then divide the nights between them. But if he marries a 
previously married woman, he should stay with her for three days, then divide the nights (between 

his wives). ................................................................................................................................ 428 

 430 ............. فليس بقمار، ومن أدخل فرًسا بني فرسني وقد أمن أن يسبق فهو قمار -يعين وهو ال يؤمن أن يسبق-أدخل فرًسا بني فرسني من 

Whoever makes a horse take part in a race with two other horses, while not being certain it cannot 
be beaten, then this is not gambling. On the other hand, whoever makes a horse take part in a race 

with two other horses, while being certain that it will win, then this is gambling. ..................... 430 

 432 ...... من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص

Whoever catches one Rak‘ah (unit of prayer) before sunrise, he has caught the Fajr prayer, and 
whoever catches one Rak‘ah of the ‘Asr prayer before sunset, he has caught the ‘Asr prayer. .... 432 

 434 .......................................................................................................... من أدركه الصبح ولم يوتر، فال وتر هل

The one who has not prayed the Witr prayer before dawn, then there is no Witr for him. ......... 434 

 435 .................................................................... من أسلف يف يشء فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم

Whoever pays in advance for anything, let him pay for a specified measure and a specified weight, 
to be delivered on a specified period of time. ............................................................................ 435 

 437 ..................................... من أصابه يقء أو راعف أو قلس أو مذي، فلينرصف، فليتوضأ ثم يلنب ىلع صالته، وهو يف ذلك ال يتلكم

Whoever vomits, has nosebleed, regurgitates, or releases Madhy (pre-ejaculatory fluid) should go 
perform ablution and then resume his prayer from where he had stopped, on condition that he 

does not speak in the process. .................................................................................................. 437 

 439 ............................................................................... من أعطى يف صداق امرأة ملء كفيه سويًقا أو تمًرا فقد استحل

If anyone gives two handfuls of Saweeq (food made of wheat flour or barley) or dates to his wife as 
dowry, he has made her lawful for himself. .............................................................................. 439 

 441 ....................................................................... من حافظ ىلع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اهلل ىلع انلار

Whoever keeps on performing four Rak`ahs before Zhuhr prayer and four after it, Allah will make 
the Fire (of Hell) forbidden on him .......................................................................................... 441 

 443 ....... من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوهل، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل, فإن صالة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل

Anyone fears that he will not wake up at the end of the night, let him offer Witr prayer at the 
beginning of the night; and anyone expects to wake up at the end of the night, let him offer Witr 
prayer at the end of the night. Indeed, prayer at the end of the night is witnessed (by the angels) 

and that is better. ..................................................................................................................... 443 

 444 ............................................................................. فهو هذا -صىل اهلل عليه وسلم-من رسه أن يعلم وضوء رسول اهلل 
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This is how the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, performed 
Wudoo (ablution). .................................................................................................................... 444 

 446 ..............................................................................................من سمع انلداء فلم يأته فال صالة هل إال من عذر

Whoever hears the prayer call and does not attend the congregational prayer, then his prayer is 
not valid (deficient), except if he has an excuse ........................................................................ 446 

 448 ....................................................................... ب يف إناء من ذهب أو فضة، فإنما جيرجر يف بطنه نارا من جهنممن رش

He who drinks in a vessel (made) of gold or silver has, in fact, swallowed in his stomach fire from 
Hell. ......................................................................................................................................... 448 

 450 ............................................................................................. سجدتني بعدما يسلم من شك يف صالته فليسجد

Whoever has doubts concerning his prayer should make two prostrations after he makes Tasleem.
 ................................................................................................................................................. 450 

 452 .......................................................................... من صىل الضىح ثنيت عرشة ركعة بىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة

Allah will build a palace of gold in Paradise for whoever prays twelve Rak‘ahs for the Duha. .... 452 

 453 ................................................................................................. من غسل امليت فليغتسل، ومن محله فليتوضأ

The one who washes the dead should take a bath, and the one who carries him should perform 
ablution. ................................................................................................................................... 453 

 455 ............................... لعن من اختذ شيئًا فيه الروح غرًضا -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل من فعل هذا لعن اهلل، من فعل هذا؟ إن رسول 

Who has done this? May Allah curse whoever has done this. Verily, the Messenger of Allah, may 
Allah’s peace and blessings be upon him, invoked curse upon whoever makes any living creature 

a target (of his marksmanship, archery, etc.). ........................................................................... 455 

 457 ........................................................ من قتل دون ماهل فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد

Whoever is killed in defense of his wealth is a martyr. Whoever is killed in defense of his family, 
himself, or his religion is a martyr. ........................................................................................... 457 

 459 ................................................................................................ من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه

Whoever kills his slave, we will kill him, and whoever mutilates his slave, we will mutilate him.
 ................................................................................................................................................. 459 

 461 .................................................................. ا لم يََرْح راحئة اجلنة، وإن رحيها توجد من مسرية أربعني اعمامن قتل معاهدً 

Whoever kills a Mu`aahad (a non-Muslim who is granted the pledge of protection by the Muslims) 
shall not smell the fragrance of Paradise, though its fragrance can be smelt at a distance of forty 

years (of traveling). .................................................................................................................. 461 

ون حقة، وثالثون جذعة، وأربعون خلفة، وما من قتل مؤمنا متعمدا دفع إىل أويلاء املقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا  ادلية، ويه ثالث
 463 ........................................................................................................................... صاحلوا عليه فهو هلم

Whoever intentionally kills a believer shall be handed to the guardians of the killed person: if they 
will, they may kill him, and if they will, they may accept the blood money. [The blood money] is 
thirty "hiqqah", thirty "jadha‘ah", and forty "khalifah". And whatever they agree upon shall be 

given to them. .......................................................................................................................... 463 

 465 .................................................................. من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جدل يوم القيامة، إال أن يكون كما قال

If somebody slanders his slave and the slave is innocent of what he says, he (the master) will be 
flogged on the Day of Judgment unless the slave really is as he described him. ........................ 465 

 467 ....................................................... من قرأ آية الكريس يف دبر ُك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال إال أن يموت

Whoever recites Ayat-ul-Kursi [Surat-ul-Baqarah: 255] after every obligatory prayer will have 
nothing preventing his entry into Paradise, except his death. ................................................... 467 

 469 ......................................................................................................................... من مس ذكره فليتوضأ

Whoever touches his penis should make Wudoo. ..................................................................... 469 

 471 .................................................................................................... من نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا ذكره

Anyone sleeps before praying Witr or forgets it, let him pray it once he remembers it. ............. 471 

 472 ................................................. ابلدنة عن سبعة، وابلقرة عن سبعةاعم احلديبية  -صىل اهلل عليه وسلم-حنرنا مع رسول اهلل 
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In the year of Al-Hudaybiyah, we slaughtered with the Messenger of Allah, may Allah’s peace and 
blessings be upon him, a camel on behalf of seven persons and a cow on behalf of seven persons.

 ................................................................................................................................................. 472 

؟ فقالوا: إنا نتبع احلجارة -صىل اهلل عليه وسلم-ء: فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهلل حيب املطهرين، فسأهلم رسول اهلل نزلت هذه اآلية يف أهل قبا
 474 .............................................................................................................................................املاء

This verse was revealed about the people of Qubaa: {Within it are men who love to purify 
themselves; and Allah loves those who purify themselves.} [Surat-ut-Tawbah: 108] The Prophet, 
may Alah's peace and blessings be upon him, asked them. They answered: "We wash ourselves 

with water after cleansing ourselves with stones". .................................................................... 474 

ة، وعن بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها، وأن ال تباع إال بادلينار وادلرهم، إال عن املخابرة واملحاقلة، وعن املزابن -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
 476 .......................................................................................................................................... العرايا

The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade the Mukhaabarah, 
Muhaaqalah, Muzaabanah sales and the selling of fruit until it is fit for eating. He also forbade the 

selling of fruit for anything but money, except in the case of `Araaya. ...................................... 476 

 478 ................................................................... أن تسرتضع احلمقاء؛ فإن اللنب يشبه -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, forbade people from having 
their children breastfed by a weak-minded woman; for the milk of breastfeeding causes 

resemblance. ............................................................................................................................ 478 

 479 ................ أن يبيع حارض بلاد، وال تناجشوا، وال يبع الرجل ىلع بيع أخيه، وال خيطب ىلع خطبته -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade the town dweller 
to sell (merchandise) on behalf of a Bedouin, and do not practice Najsh (offering a high price for a 
thing which you do not really want to buy in order to raise its price value and deceive other buyers), 
and no Muslim should offer more for a thing already bought by his Muslim brother, nor should he 

propose to a girl already engaged to another Muslim................................................................ 479 

 482 ................................ ة، ونىه أن يتخىل ىلع ضفة نهر جارأن يتخىل الرجل حتت شجرة مثمر -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade that a man relieves 
himself under a fruitful tree or on the bank of a flowing river. .................................................. 482 

 484 ........................................................................ أن يقتل يشء من ادلواب صربا - عليه وسلمصىل اهلل-نىه رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade killing an animal 
by tying it up and taking aim at it. ............................................................................................ 484 

عن الفضة بالفضة، واذلهب باذلهب، إال سواء بسواء، وأمرنا أن نشرتي الفضة باذلهب، كيف شئنا، ونشرتي  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
 485 ..................................................................................................................... اذلهب بالفضة كيف شئنا

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade the sale of silver 
for silver and gold for gold except for equal quantities, and commanded us to buy silver with gold 

as we desire, and to buy gold with silver as we desire. .............................................................. 485 

عن املزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن اكن خنال: بتمر كيال، وإن اكن كرما: أن يبيعه بزبيب كيال، أو اكن زراع:  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
 487 ....................................................................................................... أن يبيعه بكيل طعام، نىه عن ذلك لكه

the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, forbade the Muzaabanah 
sale: that is to sell fruits in one's garden, if it is palm trees, for dates by dry measure; and if it is a 
vineyard, to sell for raisins by dry measure; and if it is any crop to sell for a dry measure of its food. 

He forbade all such transactions .............................................................................................. 487 

 489 ............................................................................. عن بيع اذلهب بالورق َدينًا -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 

The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, prohibited the sale of 
exchange of gold with silver on credit. ...................................................................................... 489 

 491 ..................................................................................................... هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت

This is your father, and this your mother, so take whichever of them you wish by the hand. ..... 491 

 493 ......................................................................................................... هذه وهذه سواء، يعين اخلنرص واإلبهام

This and that are equal; meaning the pinky finger and the thumb. ........................................... 493 
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 495 ....................................................................................... هكذا الوضوء فمن زاد ىلع هذا أو نقص فقد أساء وظلم

This is how ablution should be performed. If anyone does more or less than this, he has done 
wrong and transgressed. .......................................................................................................... 495 

 498 ........................................................... هل اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل الضىح؟ قالت: ال، إال أن ييجء من مغيبه

'Did the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, pray the Duha (forenoon) prayer?' 
She said: 'No, unless he came back from being away'. ............................................................... 498 

 500 .......................................................................................................................... هل هو إال مضغة منه

Is it not but a piece of him ........................................................................................................ 500 

 502 ..................................................................................................................... هو الطهور ماؤه احلل ميتته

Its water is pure and its dead animals are lawful (to eat). ......................................................... 502 

قِْضنَيَّ بَيَْنُكَما بِِكتَاِب اهلل
َ
ي َنْفيِس بِيَِدهِ أل ِ نَيُْس َواذَلَّ

ُ
ْسلَمَ  -، الَْويِلَدُة َوالَْغنَُم رَدٌّ َعلَيْك وىلََعَ ابِْنك َجدْلُ ِمائٍَة َوَتْغِريُب اَعٍم. َواْغُد يَا أ

َ
ىلَعَ  -لِرَُجٍل ِمْن أ

فَْت فَارمُْجَْها ِة َهَذا، فَإِْن اْعرَتَ
َ
 503 ................................................................................................................ اْمَرأ

By the One in Whose hand my soul is, I will judge between you according to the Book of Allah. The 
offspring and sheep will be returned, and your son is to be given one hundred lashes and exiled for 

one year. O Unays, go to that man's wife tomorrow, and if she admits, then stone her. ............ 503 

أت انليب   506 .............................................................. يف غزوة تبوك، مسح أىلع اخلفني وأسفلهما -صىل اهلل عليه وسلم-وَضَّ

I poured water for the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, wherewith he 
performed ablution in the Battle of Tabook. He wiped over the top and the bottom of the leather 

socks. ....................................................................................................................................... 506 

 508 ........................................................................... يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم اهلل فيمن بىغ من هذه األمة؟

Do you know, O Ibn Umm `Abd, what the ruling of Allah is concerning those who rebel from 
among this Ummah (against the ruler)? ................................................................................... 508 

وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع هاهنا بالكوفة، حنًوا من ِخس سنني، فاكنوا يقنتون  -صىل اهلل عليه وسلم-يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهلل 
 510 .................................................................................................................يف الفجر؟ فقال: أي بين حمدث

O Father, you prayed behind the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, 
Abu Bakr, `Umar, `Uthmaan and `Ali here in Kufah for about five years. Did they use to recite the 
Qunoot (supplication during prayer while standing) in the Fajr prayer? He said: O Son, this is an 

innovation in religion. .............................................................................................................. 510 

رص إذا يا بالل، إذا أذنت فرتسل يف أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلُك من أكله، والشارب من رشبه، واملعت
 512 ............................................................................................................................ دخل لقضاء حاجته

O Bilaal, when you call the azan, take your time; when you make Iqaamah, say it quickly. Leave as 
much time between the first and the second call as for the person who eats to finish his meal, the 
person who drinks to finish his drink, and the person who relieves himself to finish. And do not 

rise until you see me. ................................................................................................................ 512 

 514 .................................................................................................. يا بين بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إيله

O Banu Bayaadah, marry off (your daughters) to Abu Hind, and ask him to marry off (his 
daughters) to you. .................................................................................................................... 514 

 516 ..................................يا بين، إياك واالتلفات يف الصالة، فإن االتلفات يف الصالة هلكة، فإن اكن ال بد فيف اتلطوع ال يف الفريضة

O son! Beware of looking around in prayer, as looking around in prayer is destruction! If you must 
do so, then let it be in the voluntary (prayer) not the obligatory one. ........................................ 516 

 518 .............. «نعم، وما شئت»، قال: وثالثة؟ قال: «نعم»، قال: ويومني؟ قال: «نعم»قال: يوما؟ قال: « نعم»يا رسول اهلل أمسح ىلع اخلفني؟ قال: 

"O Messenger of Allah! Can I wipe over leather socks?" He said: "Yes." I said: "For two days?" He 
said: "Yes." I said: "And for three?" He said: "Yes, and as you wish". ........................................ 518 

 519 ...................................... يا رسول اهلل تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب قال: بارك اهلل لك، أولم ولو بشاة

O Messenger of Allah, I married a woman. He asked: How much did you give her as dowry? He 
replied: A date seed weight of gold. He, may Allah's peace and blessings be upon him, then said: 

May Allah grant you blessing. Hold a wedding feast, even if only with a sheep. ........................ 519 
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 521 .. صبت أرضا خبيرب، لم أصب ماال قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرين به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بهايا رسول اهلل، إين أ

O Messenger of Allah! I have acquired a piece of land in Khaybar, and I have never acquired a 
property more precious to me than that. What do you command me to do with it? He (the Prophet, 
may Allah's peace and blessings be upon him) said: If you wish you can keep its origin as an 

endowment, and give its yield in charity. .................................................................................. 521 

 524 .................. : إنما املاء من املاء-صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال رسول اهلل يا رسول اهلل، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه

"O Messenger of Allah, if a man parts from his wife suddenly (during sexual intercourse) without 
discharging semen, what will he be required to do?” The Messenger of Allah, may Allah's peace 
and blessings be upon him, said: “It is water (seminal discharge) that makes water (Ghusl [a ritual 

bath]) obligatory". .................................................................................................................... 524 

 526 ...............................................................................يا عبد اهلل، ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل، فرتك قيام الليل

O ‘Abdullaah, do not be like so-and-so. He used to offer Qiyaam-ul-Layl (voluntary night prayer) 
and then abandoned it.............................................................................................................. 526 

 528 ............................................................. يد املعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك، أدناك

The hand which gives is the higher hand. Start with those for whom you are responsible: your 
mother, your father, your sister, your brother, then the closest in kin and the closest in kin. .... 528 

 530 .................................................................................................. يغسل من بول اجلارية، ويرش من بول الغالم

The urine of a girl should be washed, but the urine of a boy should be splashed with water. ..... 530 

 533 ............................................................................................................ يكفيك غسل ادلم، وال يرضك أثره

It is enough for you to wash the blood, and there is nothing wrong with its mark ..................... 533 

 535 ................................................................................................................... يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل

The one who is the most versed in Allah's Book should lead the people in prayer ..................... 535 

 

 


